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Ordföranden har ordet
Det finns många skäl att skriva om en snögubbe idag. Ett är att det idag är ett trist
och grått väder – som gör att man längtar efter den vita snön. Sedan är den
samhällsstyrande sfären så full av egendomliga gubbar att man bara av den
anledningen längtar efter andra tider och andra gubbar och då kan en snögubbe
passa.
När jag gick in på Google och sökte efter en snögubbe fick jag 6 380 träffar
och det är inte mycket när man tänker på att Bert Karlsson ger 59 500
träffar.
Om man söker på ordet släktforskare får man 12 700 träffar. En slutsats kan
man dra av detta – utöver att datorn är fantastisk – är att det är inte så dumt att
vara släktforskare.
Vår släktforskarvän och kamrat Hans Vikblom sände mig nyss ett utdrag ur en del handlingar han fått,
som bringar klarhet i en del av hans forskningar och gäller en man vid namn Modig i Wäxiö. Det
utdrag jag fått redogör noggrant för förhållandena i angiven stad och bygd från sent 1600-tal och tidigt
1700-tal. Viktigt och intressant material för en släktforskare när det gäller att förstå det sammanhang i
vilket anorna levt. Material av den karaktären måste vi leta upp mer av.
När vi träffas härnäst – den 16 november – kanske vi har både snö och snögubbar att glädjas över –
men viktigast är att vi tillsammans skall sprida ljus över några Österåkerssläkter bl. annat Pontén och
Akrelius.
Med förhoppning om en uthärdlig höst,
Hjärtliga hälsningar

Eddy Widborg
Ordförande

Förslag till verksamhetsplan för 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Minst två studiebesök på arkiv eller liknande
Minst två forskarkvällar i Arninge
Studiecirklar, kurser och assistans till nybörjare
Fyra nummer av Sysslingen
Färdigställa Vaxholm-Österåker-CD
Inköpa och installera fler register på föreningens dator
Medlemsträffar i Vaxholm och Åkersberga en gång per månad utom i juni-augusti
Deltagande i riksstämma samt regionalt och lokalt samarbete
Deltagande i programmet Jourhavande släktforskare i Arninge
Jourhavande släktforskare i egen regi på lördagar i Vaxholms Stadsbibliotek
Stadgeenliga vår- och höstmöten med föredrag eller liknande
Våravslutning med utflykt och höstavslutning med Lucia
Skapande av hemsida
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Förslag till budget för 2007
Intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter och bidrag
Intäkter från egen CD
Aktiviteter

26500
3000
2000

Summa intäkter

31500

Medlemsanknutna kostnader
Övrig verksamhet
CD-produktion
Övriga kostnader

12000
8000
8000
3500

Summa kostnader

31500

Förslag till medlemsavgifter för 2007
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2007, dvs 100 kr för enskild medlem
och 25 kr för ungdomsmedlem född tidigast 1981.

Valberedningens förslag
Mandatperioden går ut 2006 för
Valberedningens förslag
Ordförande
Eddy Widborg
Omval för 2007-2008
Styrelseledamot
Carl-Göran Backgård
Omval för 2007-2008
Styrelseledamot
Gunnar Sjöberg
Omval för 2007-2008
Styrelseledamoten Barbro Ubbe är vald t o m 2007, men har av hälsoskäl avsagt sig sitt uppdrag.
Nyval av Anita Järvenpää till 2007
Revisor
Armin Kopsch, avböjt omval
Nyval av Lars Lindblad för 2007-2008
Revisorssuppleant
Len Blomgren
Omval för 2007

Följande dikt säger att Alf Henriksson släktforskade
Den blickar aldrig framåt
som inte kan blicka bakåt.
Den sörjer illa för barnbarn
Som saknar intresse för farfar.
Den vet föga om rummet
som inte har känsla för tiden.
Den tänker föga på andra
som lever blott här och nu.
Alf Henriksson
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Från stämman i Nacka den 12 augusti
I år fick jag äran att representera föreningen på den årliga släktforskarstämman i Nacka. Ordförande
Ted Roswall inledde stämman med att förklara att Emibas och Sveriges dödbok ver.3 har varit
kostsamma projekt som delvis kan förklara förbundets svaga ekonomi. Därtill kommer höga personaloch lokalkostnader
Förbundet fick i uppdrag att verka för en ny folkräkning år 2010 eller 2011. De motioner som avslogs
var kravet att offentliggöra styrelsens protokoll och en ny ekonomisk organisation för bättre redovisning
inför medlemsorganisationerna.
Slutligen togs beslut om att höja föreningsavgiften från 7 kr till 9 kr, därmed gick man emot styrelsen
som hade begärt en höjning på 3 kr. För de som vill läsa motionerna i sin helhet hänvisar jag till
”Angeläget 2/2006”.
Förbundets 20-årsjubileum firades på Yasuragi Hasseludden med en fin musikföreställning och många
trevliga minnen från förbundets 20-åriga historia presenterades. Därefter fick vi avnjuta en härlig
asiatisk buffé.

Heléne Stuborn

Redaktörskurs
I samband med att Släktforskardagarna i Stockholm gick av stapeln fick jag nöjet att gå en
redaktörskurs i Släktforskarnas hus i Sundbyberg. Kursen samlade redaktörer och andra som arbetar
med släktforskartidningar. Vi pratade om vad man bör tänka på vad gäller upphovsrätter av artiklar
och bilder, utformning, hur tidningarna distribueras osv.
Efter lunchen lyssnade vi på en föreläsning av Kalle Bäck, som är historiker vid Linköpings
universitet. Kalle Bäck har skrivit några böcker som bl a handlar om Torp i Sverige och Det svenska
dasset – ”inte bara en skitsak”. Han berättade om ett kvinnoöde från sin hembygd. Historien handlade
om Gustava som fick två utomäktenskapliga barn med prästen, reste till Stockholm och gjorde sig en
förmögenhet för att sedan återvända till bygden och köpa sitt föräldrahem. Eftersom hon inte hade
några arvingar lämnades hennes kvarlåtenskap i en fond som än i dag delar ut pengar till unga kvinnor.
Eftermiddagen ägnades åt fotoprogrammet PhotoShop
Elements 4.0. Vi fick lära oss lite knep av en fotograf vad
gäller storlekar och behandling av foton.
Kursen avslutades med en gemensam middag i
utställningslokalen i Nacka strand. Det var en mycket
underhållande och bra utbildning som gav många nya
bekantskaper.

Susanne Fagerqvist
Bilden visar Marianne Fröblom och Eddy Widborg
från middagen, Nacka Strand

5

Kanalens dag
Sista söndagen i augusti samlades vi för att medverka i Kanalens dag. Vi hade vårt bord utanför
Båtsmanstorpet.

Bilden visar Marianne Fröblom,
Eddy Widborg och Carl-Göran Backgård

Under dagens lopp var det många gamla och nya släktforskare som stannade till för att prata och ta
informationsmaterial. Flera av dessa blev sedan nya medlemmar.

Susanne Fagerqvist

Saxat ur AnletsBladet:
Om någon undrar varför jag är som jag är...
så kommer här en möjlig förklaring. Jag har ju lite att brås på. Sålunda skrev prästen i dödboken för
Torhamn fs om min farfars morfar när denne dog 15 juni 1832:
Denne man och hans Hustru hade under ett 18-årigt ägtenskap genom slöseri, omåttlighet och
misshushållning nedsjunkit från största välmåga till alldra yttersta grad af fattigdom och uselhet.
Ingemar Lindström

Det här som verkligen är typiskt för oss släktforskare är också saxat ur Anletsbladet.
Läggdags är den tid på kvällen
då du inte är riktigt klar
med det du håller på att göra
Carl-Göran Backgårds version:
Gäller även stängningsdags i Arninge.
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Antavla
Informationen till denna antavla följer i texten nedan. Den är inskickad av Anita Järvenpää och
kommer att gå i följetong i några nummer framöver.

Jakten på Lapp-Thomas!
Har ni någonsin varit nära att ge upp och
lägga släktforskningen på hyllan för all
framtid? Så kände jag det när jag som
nybliven släktforskare körde fast vad det
gäller min morfars släkt.

övergick jag till att kontrollera hennes syskon
och hittade inte dem heller i de födelseböcker
där de borde finnas. Däremot såg jag längre
fram i Alftas husförhörslängder att man
började kalla min morfarsmorfar för ”LappThomas”. Varför det? Inte är väl vi lappar?
Thomas svärfar kallades dessutom för
sockenlapp. Vad var en sockenlapp? Ingen jag
frågade visste.

När jag för några år sedan började släktforska
var jag väldigt nyfiken på morfar eftersom
han aldrig velat berätta om sin släkt. Jag
hittade snart hans mamma. Hon hette Brita
Magdalena Berger, född 1840 i Gagnef och
änka efter Erik-August Strandberg, sjöman
från Gävle. Jag hittade även hennes föräldrar
Thomas Olausson Berger och Dorotea Lovisa
Olsdotter. Familjen bodde i slutet av 1800talet i Alfta. Hon hade tio syskon varav mer
än hälften var födda på andra orter än Alfta.
Jag hittade emellertid inte Brita Magdalena i
Gagnefs födelseböcker. Inte heller hittade jag
familjen i Gagnefs husförhörslängder. Då

Jag ringde runt till mina kusiner. Eftersom jag
har sexton kusiner i livet på min mammas
sida så det blev många och långa
telefonsamtal, men alla var lika oförstående.
Skulle vi vara lappar? Ingen trodde på mig
och jag kom inte vidare.
Vid det här laget gav jag upp och beslöt mig
för att göra ett försök med min mormors släkt
istället. Där hade jag bättre tur och hittade
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länsmän, präster och en soldat som hamnat i
rysk fångenskap efter Poltava. Efter tio år i
rysk fångenskap lyckades han rymma och
gifte sig sedan med min anmoder. Flera av
deras barn blev också präster eller gifte sig
med präster. Ett barnbarn blev i början av
1800-talet kyrkoherde i Vaxholm.

vandrande hantverkare av finskt ursprung
strövat omkring. En sådan var således FinnÅkerlund och hans broder, vilka diktade hus,
samt några andra. Dessa voro icke trollkunniga, ehuro det går en mängd befängda
historier om dem.
Sockenlappar har det däremot funnits sedan
ganska lång tid tillbaka, och det vill synas,
som om Alfta och Ovanåker hade gemensam
sockenlapp, som var bosatt i Flissmyran, i en
liten avsides liggande skogsby mellan de båda
socknarna. I kyrkböckerna kan man se att
dessa sockenlappar förde ett nomadiserande
liv och de växlade ofta.

Många månader senare stod jag i
släktforskarrummet i Vaxholm och bläddrade
bland böckerna och fann i en av dem en
artikel av Ingvar Svanberg med rubriken
”Gästriklands sockenlappar”. Jag hade
visserligen givit upp hoppet om att någonsin
hitta Lapp-Thomas anor, men beslöt mig för
att låna boken, för att ta reda på vad en
sockenlapp var.

De äldsta uppgifterna om sockenlappar i
Flissmyran datera sig från mitten av 1700talet. De äro emellertid mycket knapphändiga
och ofullständiga. Säkrare uppgifter erhållas
först mot slutet av det sjuttonde och början an
det adertonde århundradet. Då fanns i
Flissmyran en lappman, Nils Andersson född
1766 och död 1810. Han efterträddes av
lappmannen Anders Nilsson, som var född i
Järvsö år 1790. Anders Nilson gifte sig vid 22
års ålder med Magdalena Månsdotter, vilken
beskrivs som en svag och sjuklig kvinna.

När jag kom hem slog jag upp boken och fick
jag en chock. Högst upp på en helsida stod
”Antavla för en sockenlapska. Proband: Brita
Magdalena Berger f 1840 i Gagnef”. Jag
trodde inte mina ögon. Min morfarsmor i en
bok och inte nog med det, en antavla som
slutade med Thomas Nilson Kruse f 1693 i
Verdalen.
Vad var det som var så speciellt med Brita
Magdalena att någon publicerat hennes antavla? Jag lyckades lokalisera Ingvar
Svanberg till Etnologiska institutionen på
Uppsala Universitet och kontaktade honom.
Det visade sig att han skrivit flera böcker just
om sockenlappar, bl a om Lapp-Thomas. Han
berättade att Lapp-Thomas var fjällsame och
hans svärfar sockenlapp och att Thomas
övertog tjänsten som sockenlapp efter svärfadern när denne avled. Vidare sade han åt
mig att kontakta Nordiska museet som hade
en uppteckning gjord av Hans Lidman.

I församlingsböckerna fram till 1831 står
lappmannen Anders Nilsson upptagna som
nybyggare i Ovanåker och först efter detta
årtal erhålla flissmyralapparna beteckningen
sockenlappar. Makarna Nilsson synes ha
varit barnlösa ty år 1825 togo de en fosterdotter, Lovisa Dorotea Olsdotter från
Jättendals socken, född 1814. Mellan åren
1811 och 1817 hade de ett ansenligt antal
renar vilka fingo löpa fritt i trakten av
Flissmyran och Lenaberg. Lenaberg är en
grannby till Flissmyran. Den lär ha fått sitt
namn efter en lappkvinna – Lapp-Lena som
först slog sig ned på denna plats.
År 1836 gifte sig Anders Nilssons fosterdotter
med lappdrängen Thomas Olausson från
Hedens socken i Jämtland. Olausson blev
snart känd under namnet Lapp-Thomas. Han
var född i Ovikens fjäll år 1814. Till Alfta
kom han 1839. I församlingsböckerna står
han som ”fostermåg” till Anders Nilsson och
beskrivs som obehindrad att begå nattvardsgång, ledig och anständig. Hustrun som
kallades för Dora hade däremot olyckan att
var född utom äktenskap.

Några dagar senare fick jag med posten ett
kuvert som innehöll sju hela sidor i
folioformat.
”Sockenlappar och finnkäringar
Upptecknat av Hans Lidman 1947
Sagesmännens namn adress, födelseort och
födelseår: Vika-Pellas Johan Persson,
Vängsbo född 1860, Kerstin Törnberg,
Edsbyn född 1866 m fl.
Trollkunniga finnkäringar ha icke funnits i
denna trakt. Däremot har en del kring8

Thomas Olausson torde ha vistats i Alfta en
mycket kort tid varefter han började ett
kringflackande och oroligt liv. Detta
framträder bäst vid granskningen av de
platser där hans barn kommit till världen.
Sonen Anders Olaus födde visserligen i Alfta
år 1839, men dog i Aspeboda 1840, där han
också begravdes. Dottern Brita Magdalena
föddes i Gagnef 1840, dottern Maria i Bollnäs
1842, dottern Margareta i Hogdal 1846 och
sonen Anders Fredrik i Hög 1849. Efter

svärfaderns död 1849 – de dogo båda samma
år – tog sig Thomas Olausson namnet Berger
och efterträdde samtidigt svärfadern som
sockenlapp i Flissmyran. Där föddes också
dottern Margareta år 1850. Den förra dottern
med samma namn avled sannolikt tidigare –
sonen Oluf kom 1852, Jonas 1855 och där
föddes också hans yngsta telning Tomas år
1858.
Fortsättning följer i nästa nummer

Läsövning

Lösningen hittar du på sidan 16.
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När rabies härjade i Roslagen (1815), del 3 av 3
Kort resumé: Sommaren 1815 härjade en galen varg i Roslagen. På hösten samma år begav sig
regementsläkaren Retzius och kemisten Sefström till trakten för att ta reda på vad som egentligen hade
hänt. Deras skakande redogörelse trycktes året därpå i Svenska läkare-sällskapets handlingar (band III,
sid. 132–146).
Riala och Ekeby den 8 october 1815
Här berättades att bonden Eric Jansson i
Ekeby, hvars kreatur gingo i vall på ett nära
till byen liggande svedjeland, blef den 25 julii
vid middagstiden underrättad om att en varg
grasserade bland dem, hvarefter han skyndade
sig dit. Helt oförmärkt och så att Eric Jansson
ej blef någon ting varse förr än ett buller
bakifrån förmådde honom att se sig om,
öfverfölls han af vargen, som rusade på
honom och bet honom i ansigtet. Då Eric
Jansson som var försedd med en yxa, högg
vargen i venstra bogen, aflägsnade han sig
väl, men återkom straxt och förnyade anfallet,
bortref hela underläppen och 2 tänder utur
nedre käken samt skrapade öfverläppen; för
öfrigt gjorde den ingen skada. Såren blödde
starkt, men förbundos då han kom hem. Eric
Jansson fördes genast till Norrtelje, där såren
blefvo för enkla ansedda och såsom sådana
förbundna. Läkningen skedde också med
otrolig hastighet och så, att såren till den 20
julii eller på en tid af ungefär 3 veckor voro
nära fullkomligt öfverdragne med en tunn
epidermis. Sjelf påstod sig Eric Jansson må
mycket väl, och det som i synnerhet gladde
honom var, att han ifrån första stunden ej
hade förmärkt någon värk. Hans anhörige åter
trodde sig hafva observerat att han emellanåt
var modstulen samt att han hade en bister
uppsyn, men de ansågo det som en följd af
den häftiga skrämseln. Under denna tid sågo
de äfven att saliven flöt ganska ymnigt, men
äfven detta trodde de sig kunna förklara deraf,
att underkäkens framtänder voro bortrifna.

sin hustru, men på morgonen den 28 kände
han, utom starka plågor i hela kroppen, en
häftig törst, plågsamma dragningar i halsen
och bröstet samt starka slitningar ifrån såren,
så snart han såg något vått.
Han var nu säker att döden förestod, och
begärde derföre att pastor Rydberg skulle
tillkallas. Då denne kom, kunde han ej utan
svårighet bibringa den sjuke sacramentet.
Oblaten nedsväljdes väl utan plågor, men så
snart den sjuke fick se vinet som fördes till
munnen, infunno sig de förutnämnde
konvulsiviska symtomerna. Då ögonen voro
tillslutna sväljde han väl några droppar vin
men öfverfölls efteråt af de grufligaste
smärtor. Såren blefvo beständigt oförändrade,
utan att hvarken uppbryta eller läkas. Emot
aftonen tilltogo plågorna både i styrka och
varaktighet. Patienten var i högsta grad rädd,
tyckte hvarje ögonblick vargen komma,
trifdes ej ensam, ville beständigt höra
eldbrasan spraka; men var likväl så känslofull
att han hvarken tålte eldskenet eller ljuset från
fenstren. Om en fluga nalkades hans bara
kropp hotades han med qväfning, efter hvad
han sjelf yttrade. Han försökte att gå ut på
afträdet, men då han i förstugan möttes af den
svalare luften, skrek han och jämrade sig
förfärligt samt nödgades afstå från sin
föresats. Han kröp ihop i sängen så, att han
ömsom stod med hufvudet ner emot fötterna,
ömsom på händer och knän. Han dräglade
starkt, bet i lakanen med mycken häftighet
och sade till de omkringstående: Kom ej hit,
jag biter er. För sin våldsamhet måste han
stundom hållas af flere karlar.

Från den 20 till den 27 julii, då endast en liten
fläck var utan epidermis, mådde han
äfvenledes tämmeligen väl. Den 27 på
morgonen klagade han öfver ett allmänt
illamående, samt dragningar från såren neråt
halsen, bröstet och magen, men gick likväl ut
och förrättade slåtterarbetet. Om aftonen
förmärkte han vid bordet, då han förde en
sked med gröt och mjölk till munnen, ondt i
halsen och matleda. Följande natten eller
emot den 28 sof han likväl i samma säng med

Natten emot den 29 julii började äfven blotta
ljudet af rinnande vättskor att förorsaka
honom häftiga plågor, oagtadt han beständigt
skrek på vatten för att dermed släcka sin
olidliga törst. Endast derigenom att han skrek
så mycket han kunde, och, för att nyttja hans
egna ord vid mellanstunderna då plågorna
gåfvo efter, så mycket som han skrek då
vargen öfverföll honom, sade han sig kunna
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och jagade efter andra djur. Sedermera
började de bitas. Hästarne beto i allt hvad de
kommo öfver, i störar, gärdesgårdar, väggar
och stenar. Emot andra djur voro de i högsta
grad illskna, bet och sparkade dem. Pehr
Zachrisson i Kastmora hade en sådan häst. Den förtärde hvarken mat eller dryck, men bet
ihjäl en katt, slängde den med munnen fram
och åter, söndertrampade den slutligen, men
åt ej upp den. - Emot menniskor reste de sig
på bakfötterna och gapade med en förfärlig
glupskhet. En ko var äfven så illsken, att
sedan den blifvit bunden fast vid väggen och
ej kunde bitas, sparkade den bakut, värre än
den kollrigaste af hästarne. De bitna korna
voro likväl ej alla lika rasande.

få upp den klump som satt i halsen och i
detsamma lindring i sina plågor. Den 29 julii
kl. 9 f.m. inföll han uti det våldsammaste
raseri, så att han af flere starka karlar med
möda kunde hållas i sängen. Han bet dervid
efter allting och spottade med sådan illska och
häftighet, att rundt omkring honom blef vått
som hade en skål vatten blifvit utspild. De
omkringstående voro alla med handskar och
kläder så betäckte att saliven ej träffade någon
på bara kroppen. Efter några minuter
upphörde raseriet, då han fullkomligt återfick
sansning och tillät att man band honom till
händer och fötter samt lade en bom öfver
bröstet för att vid ett kommande anfall bättre
kunna hållas i sängen. Rösten var ännu icke
förändrad. Icke eller klagade han öfver någon
svårighet att kasta
vatten, inga
kräkningar eller
dylikt, endast
värken och
slitningarne från
såren neråt halsen
och bröstet
fortforo.

Både hästar och kor
dräglade starkt och på en
del var slemmet, som flöt
ur munnen och näsboror
ganska illa stinkande. Alla
voro de uppblåsta så, att
man skulle trott dem vara
feta. Hästarne gnäggade ej;
hos dem var sjukdomen
stundtals mindre häftig. Då
de ej fingo fast i något
annat, beto de sig sjelfva i
hofvar och emot skorna så
att tandköttet alldeles
sönderslets.
I början åto de, ehuru
högst obetydligt; men
emot slutet var all matlust
förlorad. Eric Janssons ko,
som var mera spak än de öfriga, bjöd väl till
att äta, men den tuggade halmen fastnade i
halsen och kunde ej nedsväljas. I hopp att
kunna frälsa kon bröt Eric Janssons mor upp
käkarne och förde bara handen in i munnen
och uttog halmen. Hon blef dervid besölad
både med slem och blod, men har ända hittills
ej haft någon menlig följd deraf.

I början dröjde
anfallen 1/4 timme,
men anticiperade
sedermera, så att de
mot slutet voro
alldeles
continuerande.
Under hela
sjukdomen
svettades han
starkt. Huruvida han ville bruka någon
våldsamhet på sig sjelf är svårt att bestämma,
emedan bindningen derifrån afhöll honom.
Han ville beständigt ha ett horisontelt läge,
och tålde derföre ej någon hufvudkudde i
sängen. Utanpå halsen förmärktes ej någon
svullst. Af de häftiga plågorna utmattad dog
han lugn och stilla kl. 12. De sängkläder
hvarpå han legat tvättades först väl i lut och
blefvo sedermera rökte.
Uti Riala betos af samma varg 8 kor och 3
hästar, af hvilka alla, utom en häst, betos för
än Eric Jansson. Såren läktes på de flesta
ovanligt hastigt; men så fort läkningen gått för
sig inföllo de alla i raseri. Detta tillstånd
varade olika länge ifrån ett till tre dygn. I
början sprungo de af och an, sågo vilda ut,

Uti Ekeby hade en häst ända till den 4 october
öppna sår. Då de voro läkte dog hästen med
de vanliga symtomerna. På samma ställe voro
äfven 2:ne kor sårade. Dessa lefva ännu,
ehuru deras sår äro läkta. Men månne de af
vargen voro sårade? så påstodo ägarena och
försäkrade att de då rasande kreaturen ej hade
bitet dem.
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Riala Enby den 8 october
Bonden Jan Pehrsson i Enby, hvilken i orten
hade mycket förtroende såsom hästläkare,
emottog på försök en rasande häst. Det varade
ej länge innan hästen föll omkull och förblef i
denna ställning en tid orörlig. Ändteligen föll
det Jan Pehrsson in att undersöka, om hästen
var död eller ej; och i denna afsigt kände han
efter om mulen var kall, men blef dervid af
hästen med så mycken illska biten att man
måste med störar bryta upp munnen innan
tummen kunde fås lös. Bettet lemnade efter
sig 4 djupa sår, som efter att ostördt hafva fått
blöda ut, förbundos med spirituosa. Såren
scarificerades ej. Icke eller nyttjades, såsom
någre berättade, arsenik och saltpetter
utvertes. Då efter nära 3 veckor, såren till det
mästa voro läkta, infann sig illamående,
tröghet, matthet, matleda och äckel, hvilka
plågor i 8 dagar under stigande så tilltogo, att
han en gång, då han var utgången för att få
andas frisk luft, öfverväldigades af plågorna
och måtte kasta sig ner på marken. Han fann
nu rådligast att intaga sängen. Den erfarenhet
Eric Jansson ägde af kreatur (hvilka som
bekant är tåla en vida större dos arsenik än
menniskorna innan samma verkan röjes) kan
kända i förening med den liknöjdhet och
misströstan som oftast åtföljer häftiga plågor,
föranledde honom till det djerfva steget att
nedsvälja arsenik till qvantitet vida mer än en
ärt, efter hvad han sjelf sade. Då vi gjorde
honom uppmärksam på faran af detta medel
svarade han: Den betyder ingen ting - den kan
jag häfva när jag vill. Jag kan gifva en häst så
mycket arsenik, att den skall ligga utsträckt på
marken och kan på en gång, genom det att jag
gifver hästen ett visst medikament, resa upp
honom igen, så att han blir alldeles frisk. Med
detta förtroende för sitt antidot har han
säkerligen intagit 5 gran. Ehuru envis att
behålla hemligheten häraf, gaf han ändå vika
för föreställningen af den stora nytta en sådan
upptäckt skulle tillskynda menskligheten, och
tillstod slutligen att det var spenvarm mjölk
(ej vid eld uppvärmd ehuru till samma grad)
och färsk bomolja. Detta medel sade han sig
ofta hafva brukat då han gifvit hästar för stor
dos, men tillade att arsenikens medicinska
verkan då alltid uteblifvit.

Jan Pehrsson hade alldrig förr tagit arsenik,
ehuru han försäkrade oss att hästläkare ofta
betjena sig af detta medikament då de tro att
någon sjukdom är för handen. Arseniken var
söndermalen och intogs med litet vatten i en
sked. Detta skedde vid middagstiden. På
eftermiddagen och halfva påföljande natten
plågades han af de häftigaste knip i magen,
åtföljde af ouphörlige kräkningar och sedes.
Han nyttjade derföre ej sitt mitridat, utan var
blott i beständig rörelse på den grund att han
visste det vara bra för hästar, sedan de fått
dylika starka medikamenter, att ridas mycket
häftigt. Emot morgonen blef han bättre, kände
sig litet matt följande dagen, men återfeck
matlusten och har sedermera ej känt några
plågor.
Riala Prestgård den 8 october
Märkligt är att ifrån den tiden då den rasande
vargen grasserade och till nu, hafva vargar,
som annars funnits i mängd häromkring, ej
varit synlige. Kreaturen som voro skadade,
hade alla blifvit bitna i nosen eller mulen,
utom en ko som var skadad i juret, då vargar
deremot pläga bita i låren och bogarne, eller
juret på korna.
Den socknen där händelsen tilldragit sig är på
alla sidor afskiljd från omkringliggande
socknar medelst mer eller mindre stora
skogar. Den kan ej sägas vara bergig, men har
omvexlande smärre dalar och kullar samt
inrymmer på 24 mantals ägor nästan lika så
många sjöar utom ett vida större antal kärr,
ängar och bäckrännillar. Trakterne
deromkring äro äfven ganska rika på sjöar,
hvilket redan synes af Hermelinska chartan,
ehuru en stor mängd sjöar, isynnerhet de som
ligga i skogarne, där icke finnas utsatte (Att
den fördomsfulla och ovarsamma folkhopen
icke blef allmänt ett offer för denna rysliga
sjukdom, bör helt och hållet tillskrifvas
kyrkoherden i Riala herr Rydbergs
förståndiga och insigtsfulla försigtighet uti
nödiga anstalters vidtagande).
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Märta-Helenas julstök
Märta-Helena Reenstjerna och hennes make Ryttmästaren von Schnell och deras son Hans Abraham
ägde och bodde på Årsta gård, deras granne Schoerbing på Årsta holme besöktes vintertid med stor
risk. (Årsta holme ligger i dag under järnvägsbron vid Tanto)
Ur Märta-Helenas dagbok December 1796
4 Söndag. Tämelig klart. Då vi Spisat middag, fingo vi skickandes från Kongl. Secreteraren
Schoerbing 20 stycken nyss skjutna Sidensvansar, samt inviterades att hälsa på, om vi vågade oss ut på
isen, som var rätt hal. Att åka var för svag is, att gå var för halt, således résolverades att Hvalstedt uti
Släda skulle öfverskjuta mig, sedan hämtades på samma sätt min man till Holmen, och Hans Abr: åkte
på en liten Fiskare Kälke med 2ne broddkäppar. Samma åkning iagttogs vid hemresan, som lyckligt
för sig gick klockan ½ till 11 om aftonen.
7 onsdag. Om natten hade Vargar uppe vid Ladugården ihjälrifvit och uppätit vår stora Fargalt och ett
annat Svin, hvilka Stina om aftonen förut glömt att inlocka. Skadan var visst 60 plåtar efter nu varande
pris. Vi lät ock slagta 5 svin, hvilka af långt mindre sort vägde 31 Lisspund och skall vara till Statfolk
och vårt egit hushåll. Med denna slagt voro 6 personer sysselsatta från morgon till aftonen. Hela dagen
var en faselig sträng vinter. Om aftonen tjöto vargarne rätt illa.
Ur Märta Helenas dagbok December 1798
1 Lördag. Från Bränneriet upptogs 60 Kannor destillerat Kummin bränvin. (Årstabrännvin finns att
köpa på systemet i dag)
22 Lördag. I början av dagen mildt väder, men sedan blåst och snöyra.
Jag bakade nu till Julbröd 90 kakor gröfre Rågbröd, finare och gröfre
vörtbröd 42 kakor, Hvetebröd åt folket 34, saffrans bröd 8 kakor samt
5 små tårtor och 60 små bakelser. Just då jag gjorde Bakelsen, hitkom på
ett kort ryck Lieut; och Kongl: Lif Drabanten Carlén, som efven stod en
stund och beskådade mitt arbete. Allt brödet blev Gud ske lof! i dag rätt
vackert och välsmakande.
24 måndag och Julafton. 25 Ostron och 6 nya bomullsnattmössor voro alla mina Julgåfvor åt en
älskad man, och vår Son gaf sin Far en liten grön Ljusskärm, sådan som i hastighet kunde af en
nyläring förfärdigas, endast som ett profstycke.
Ur Märta-Helenas dagbok oktober 1800
3 fredag Om eftermiddagen hittkommo 2ne Italienare eller Samojarder med en Svart Björn, och en
brun Do och en Markatta, hvilka alla dansade efter Pipa och trumma på flera faconer, och för mig, med
en i hast samlad mängd af gårdsfolket, som förut ej sådant sett, var detta rätt roligt att se; jag och
Estenberg klappade den svarta Björnen samt tog markattan uti tassen.
Pigorna gåfvo Björnarne bröd, och utom 24 skilling, som karlen fick af Pappa, fingo de ock löspengar
utaf folket.
Anm: Savojarder (från Savojen i SÖ Frankrike,) av vilka många förr i tiden genomvandrade Europa
som musikanter och björntämjare.
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Ur Märta-Helenas dagbok November 1800
1 lördag. Jag bakade af Fårblod 23 paltbröds kakor samt 3 hvetebullar, insaltade fårköttet och sydde
ett nytt skärp af ordensband åt min käre man.
8 Lördag. Morgonen vacker, sedan mycket rägn och blåst, som nu jemt
continuerade. Jag och Catharina stöpte Ljus af 8 Lisspund talg, hvartill slutet alla
mina Ljusvekar åtgick, och blev af olika sorter 1476 Ljus, nemligen 320 tjocka,
736 smalare, 256 dankar och 164 korta i dag stöpta, hvilket dock så drog på tiden,
att vi ej förrän kl:efter 4 om morgonen kommo i Säng.. Jag fick då löfte om en
Koppar Ljustjerna till nästa års stöp.
Ur Märta-Helenas dagbok december 1803
12 Måndag Jag stoppade i sängen f:m: ett par strumpor åt mig. Kl: ½ 12 uppsteg och stekte
33 Småfoglar, som min Son och Hägerström skjutit, de voro delicata.
22 Thorsdag Jag putsade i dag all Damm af vårt Silfver, som med flit fått samlas snart i 3 år för att
bevisa, att det ej varit brukadt, sedan det blef förbjudet till nyttjande. Om aftonen doppade Hans Abr:,
jag och Hägerström en mängd Svafvelstickor, visst till ett helt års förråd.
Julafton Min älskade mans 70de Födelsedag. Gudilof! Vi hade alla hälsan och tillbringade denne dag
uti allsköns lugn och förnöjsamhet. Klockan 6 om aftonen affärdades Beata och Trädgårdsmästaren
Lindgren till Brännkyrka Fattigstuga med Lutfisk, grytstek, Soppa med klimpar, Vin, bränvin, 3 slags
bröd och smör till Fattighushjonen, som ätit sig väl mätta och gömt resten samt varit hjertelig nöjda.
Lindgren, Hägerström och äfven Engström fingo hvardera af min käre man ¼
bränvin,
1 Ljus och en hvetebulla, och Pigorna hvar sin RDr.
Ljus sattes väl uti kronorna, men ej tändes, utan vi åtnöjdes med 4 på vårt bord
och för öfrigt i hvart rum ett Ljus. Uti gula kammaren gjordes upp eld.
Hästarna tracterades med hvar sitt stop korngröpe, som för dem var lika så rart
som calas i Fattigstugan.
29 Thorsdag. Pigan Catharina var så full, att hon föll ikull och låg utan sansning i
Bagarestugans förstuga samt nedbars af Hans Abr: och Hägerström.
31 lördag. Catharina var i dag nykter och skamflat. Eftermiddagen klockan 3 kom Actuarien Rylander
hit och var här till kl:6. Sedan voro vi åter i vår lugna ensamhet, åto oss alla väl mätta och tackade i vår
ofullkomlighet Den Nådige Guden, som i år besörjt alla våra behofver, bevarat oss från så stora
olyckor, som kunnat alldeles nedslå oss, förskonat oss för elds och vattunöd, och nu låtit oss Tre med
hälsan få fira detta årets slut tillsammans.
Herren! gifve oss ett gott
nytt år! amen.
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Fråga bara - folk är snälla och hjälpsamma
Nu i helgen var vi uppe i Dalarna för att försöka hitta bl a en gård där mina förfäder bott. Jag trodde att
den hette Ersgården eller Erksgården, och var ganska säker på att den låg i Gårdvik i Svärdsjö socken.
Min farmors far var född där men ärvde inte gården. Dessförinnan hade den varit i samma släkts ägo
sedan 1637! Den hade fått ett diplom av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund redan 1944.
Gårdvik var lätt att hitta på kartan, men sedan? Vi frågade en gammal man som kom vandrande med
en rullator (en spark med hjul!). Han funderade några ögonblick och pekade sedan mot en gård som
han trodde kunde vara den rätta. Vi fortsatte dit och - BINGO! - där satt en dam som visade sig vara
min brylling! Jag hittade alltså inte bara gården utan också en släkting som jag inte haft en aning om.
Och gården har nu varit i släkten i 369 år.
Vi hade anledning att fråga flera personer efter annat som vi också sökte, och alla var mycket vänliga
och hjälpsamma. Så var aldrig rädd för att fråga!

Nils Lindgren

Månadsträffarna i Föreningarnas lokal blir ännu mer
värda ett besök!
Medlemmen Arne Sundberg har i veckan fixat en dator till lokalen, Anita Järvenpää, likaså medlem
(om nu någon missat det), har i datorn hunnit installera behövliga CD-skivor, och inte bara det utan
även ett släktforskarprogram med fingerad släkt. Det innebär att vi nu kan ge nya samt gamla
medlemmar ännu bättre handledning på våra träffar i Vaxholm. (Man sitter vid datorn med handledare
i separat rum.)
Bra jobbat kära vänner!

Gunnar Sjöberg

Nya medlemmar
Maud Billberg
Olle Blomqvist
Nils-Erik Fornander
Ulla Jansson
Bo Larsson
Birgitta Mannberg
Rolf och Britt Thimgren
Alf Ulvebring
Yvonne Wiström
Hans Persson

Bastug 5
Grepv 5
Fritjof Thuns v 9
Repslagareg 2
Borgmästarv 6
Kullaskogsv 7
Fiskareg 24
Tallsättrav 211
Fredriksstrandsv 16
Norrgårdsv 9, 4 tr

118 20
184 33
184 31
185 31
185 34
185 37
185 32
184 61
185 35
184 36
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STOCKHOLM
ÅKERSBERGA
ÅKERSBERGA
VAXHOLM
VAXHOLM
VAXHOLM
VAXHOLM
ÅKERSBERGA
VAXHOLM
ÅKERSBERGA

6427979
7908189
53250874
54133856
54132493
070-7446556
54133818
54061712
54130221
51241072

Lösning till läsövning
År 1776 d. 15 Maijus
Reste iag nils andersson til lagnö
med al min ägen dom war af som iag
hafwer tchenkt at bliwa i al min lewa
nats tid at så lenge som den nådiga
Guden för lenar anda och lif så
bliwer iag är1 wid fast ståndes
hwar af som in tygas af
öster langnö d. 15 Maij

______________
1

här (Roslagsdialekt)

Efterlysning
Till ÖHF:s Luciafest 2004 var släktforskarna inbjudna. Då kontaktades jag av en dam, som berättade
att hon funnit en släkting, en rådman i Falun, som ägt Korsgården vid sjön Vällan på 1880-talet. Hon
hade material om gården och jag är därför tacksam om hon vill höra av sig till mig Gudrun Vällfors på
e-post gudrun.vallfors@bredband.net.

Vi i redaktionen vill önska alla en riktigt

God Jul och ett
ett Gott Nytt År
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