TYPER OCH TIDSDRAG FRÅN
UPPLÄNDSK BYGD

EN GRATIALISTS DAGBOK I BOGLÖSA 1833-1876

U

nder min prästerliga tjänstgöring i Lillkyrka och Boglösa pastorat i Trögden på 1920-talet hade vi som kyrkvaktare i Boglösa
en f. d. soldat vid Upplands regemente, Gustaf Adolf Stråle. Han
kände väl till mitt intresse för antikviteter ; men troligen var det
också hans tidigare militärtjänst som inspirerade honom att sätta
mig på spåren den märkliga dagbok, förd av en a nnan gammal
f. d. knekt och kyrkvaktare i Boglösa, vilken givit anledning till
denna uppsats.
En dag meddelade mig Stråle, att han visste var det fanns brev
frå n Napoleons tid. Genom hans förmedling lyckades jag komma i
b esittning av en bunt gamla papper, delvis inbundna. Vid närmare
undersökning visade d et sig att det icke var fråga om n ågra brev
utan om en dagbok, p åbörjad 1833 och sedan, med vissa luckor till
följd av bortrivna blad, förd ända till 1876. Tydligen hade dessa
dagboksanteckningar börjat åtskilligt tidigare. De torde därför ursprungligen ha omfattat minst 50 år. En dagbok av detta slag, så
omfattande och utförlig och förd av en man ur allmogeklassen för
hundra år sen, torde vara en sällsynthet.
Under de åt skilliga fl yttni n gar , som jag å tj änstens vägnar sedan
m åst företaga, blev det gamla aktstycket förlagt; först de senaste
åren har det åter blivit mig tillgängligt. En publicering av dagboken i dess helhet, vilket skulle vara önskvärt, är här ej möjlig
p å grund av d ess vidlyftighet. Som n aturligt är lider den även av
en viss enformighet. Men en översikt och några belysande utdrag
torde dock vara av värde för uppländsk folkminnesforskning. Jag
övergår därför till att först presentera dagbokens författare och
hans släkt.
Författaren till dagboken är kyrkvaktaren i Boglösa, förre korpralen vid Kungliga Upplands Regemente A n de r s F a st (här kallad d. y.). På några små blad, som han vidfogat en almanacka för år
1791, hans eget födelseår, har Fast gjort utförliga anteckningar
såväl om sig själv och sin familj som om sina förfäder. Därav fram-
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går att både hans far, Anders Fast (d. ä.), och hans farfar slutat
sina dagar som kyrkvaktare i Boglösa, vilken syssla således innehafts av samma släkt i tre generationer. Lika märkligt är även, att
alla tre dessförinnan varit korpraler vid överstelöjtnantskompaniet
av Upplands Regemente.
Farfadern hette Arv i d B o 1 i n. I sonsonens till almanacksexemplaret fogade anteckningar »Födelseår med mira» heter det:
»Min Farfadär blef född år 1733 af erliga och Christeliga föreldrar
i Stockholm. död 1809 i håglösa Soken och hans namn var Arvid
Bolin. tient Corporal wid öfversteleutnantens Compani. tiente Sedermira kyrkovecktar i håglösa församling» . . . »Min Farmoder
(alltså Bolins hustru) blef födär 1732 af ärliga och Christeliga
Föräldrar, blef död i håglösa soken och Gådä by i en hög ålder.»
Av kyrkoböckerna framgår, att hon hette Christina Andersdotter
och var född i Vårfrukyrka församling 1735. Kyrkoböckernas anteckningar om Arvid Bolin visa, att sonsonen missminnt sig även
ifråga om födelseuppgifterna för denne. Bolin var nämligen född i
Göteborg 1730 och var vid sin 1809 timade död 79 år gammal. Hans
hustru, Christina Andersdotter, avled 1805 vid 70 års ålder.
Om sina föräldrar har Fast antecknat: »År 1763, den 25 julius Blef
min Fadär hit till verlden Föddär af ärliga och Christeliga föreldrar
wid Gåde by och håglösa sokn vid namn A n d är s Fast.» »Min
moder blef Födder år 1755, den 9. novämbär af ärliga och Christeliga föreldrar och hon hette Catarina Johansdotter, död 1802.
Summa 4 7 år.» Enligt kyrkböckerna var hennes födelseort Sparrsätra. Morfaderns namn nämnes ej, men »min mormoder», säger
Fast, »är födder år 1717 af ärliga och Christeliga Föreldrar, <löder
1801 i Enkiöping. Summa 82 år».
Makarna bodde först i Hemsta by i Boglösa. En dotter, Christina
Catharina, var född där (1786) liksom en son Anders, som dog vid
1 års ålder 1790. Samma namn fick även den året därpå födde
sonen, sedermera dagboksförfattaren. Efter föräldrarnas flyttning
till Boglösaby föddes där 1795 sonen Johan, som liksom fadern
och brodern Anders blev soldat, men stupade i slaget vid Leipzig
1814. Efter första hustruns död gifte Anders Fast (d. ä.) om sig
1803 med Brita Persdotter, född 1761 och död 1844 vid en ålder
av 82 år.
Om sig själv har Anders Fast (d. y.) gjort följande anteckningar:
»År 1791 är iag An där s F as t hit till verlden föder i hämsta
(Hemsta) by av håglösa Soken den 29. September 1791. År 1782 blef
min hustru A n n a A n där s D åt är hit til verlden föder i
kärby och håglösa Soken död den 23. aprill 1816. Summa 34 år.
Min Sednarä Hustru M ar i a A n där s D åter är Födär år 1789

138

Boglösa kyrka . Vid vapenhusets portal ky rkvaktaren G. A. Stråle.

de n 27. ochtober Kloka n 6 Förmiddagen af kri steliga Föräldrar
Kiärby och h åglösa saken.» (Se n ar e tillagt) : »Maria Dödde d en 6
aprill 1840.»
Andärs Fast.
Båg Lösab y den 26 februari 1818.
vice corporal.

Av dagboken fram går , att Fast några år efter sin a ndra hustrus
död gifte sig för tredj e gången. Den 13 dec. 1844 »tog jag ut lysning». »1845 Den 1 januarii heller Nyårs Dag war wi Brud folk .»
Hustruns namn är ej a nteckn at, men var , enligt kyrkböckerna,
Lov i s a H ä g g, född 1796. Som hennes »giftoman» ä r i vigselb oken antecknad bonden Bengt Ersson i Hem sta . Ho n avled i bröstsjukdom 1871.
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Från Anders Fasts ( d. y.) militära tjänstgöring föreligga i dagboken endast några strödda anteckningar. Så står det på insidan av
pärmen till den andra av dagbokens delar: »1814. Den 18. Aprill
Låg wi jn Kvarterade ij Kring Staden Brytsel uti Franck Rjke för
der skref Jag Bref him.» Det var denna anteckning, som väckte
tanken, att de gamla papperen skulle innehålla »brev från Napoleons tid» . Vidare har Fast, i samband med en dagboksanteckning 1852, 26 dec. om ett besök på Annandags morgon av ,,13 Stefans
Sångare», nedskrivit: »Så wakert att Jag Intet har hört så vackert
Sedan Jag hvar J Stralsund 1813 och 1814.»
I almanackan har Fast antecknat: »år 1818. den 6.te ocktober blef
Jag Anders Fast befordrad till CorporaL» År 1828, 24 aug., har Fast
uppsatt och daterat en »Månadsrapport från 3 :dje Corporal Skapet
af öfverste Leutnantens Compagni under N. 8 Uplands Konglige
Regemente för augusti Månad år 1828». Och från 1830 finnes ett
blad med »Odres af den 29.de Maii 1830.» angående korporalskapets samling vid Litslena gästgivaregård i och för regementsmöte
och vad som därvid var att iakttaga ifråga om klädsel o. d., slutande så: »heter al dra sist: vid Samlingen Snygghet och Propete ( ! )
anbefalles Samt Nyckterhet. Boglösa by den 29.de Maii 1830. And.
Fast.»
Kyrkvaktartjänsten i Boglösa kyrka synes han icke ha tillträtt
förrän efter faderns död 1851. Däremot framgår av dagboken, att
han långt dessförinnan biträtt fadern i denna tjänst. Så brukade
han för faderns räkning gå med håven i julottan, för vilket han av
sin far erhöll halva kollekten.
Av ett par arrendekontrakt framgår, att Fast redan åren 1838 och
1855 av Boglösa byamän arrenderat »2 :ne wretar Jörgen Hagen
och Rosengård» för 7 riksdaler riksgälds årligen. Från åren 1859
- 68 finns ett litet kvittenshäfte, varav framgår, att Fast årligen
betalat »För Bo"ningsplats och Tre Gården, som jag innehafver af
Jord Egaren på Hemmanet N. 8 I Boglösaby. Riksdagsmannen och
Häradsdommaren Jan Ersson.» Skrivelsen är undertecknad »Boglösa och Klarsberg d. 24 .Jan. 1859». Här tycks alltså Fast ha bott.
Dagboksanteckningarna sluta under året 1876. Den 8 februari 1877
avled gratialisten Anders Fast i Boglösaby av ålderdomssvaghet,
86 år och 4 dagar gammal.
Vi övergå nu till själva dagboken. Vad som återstår av den i dess
nuvarande fragmentariska skick, där åtskilliga partier tycks ha
gått förlorade, är 3 tämligen tjocka häften i kvartformat.
Det första saknar pärmar. Det består, liksom även de tvenne
senare, av tunnare och tjockare terner av skrivpapper, vilka tydligen allteftersom de fullskrivits sytts tillsammans . Att Fast på
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senare år sysslat med skrädderi framgår av många anteckningar i
dagboken. Någon större yrkesskicklighet visar dock icke dagboksbladens sammanfogande. Denna första del omfattar tiden fr. o. m.
31 okt. 1833- 26 mars 1848, men har tydligen börjat tidigare.
För andra delen har använts pärmen till Rangrulla 1836, vilket
framgår av en tryckt liten röd skylt på bokryggen. Även detta
häfte består av sammanfogade terner av delvis något olika format.
Endast främre pärmen av Rangrullan finns kvar. Denna del utgör
en direkt fortsättning på första häftet och börjar överst på första
sidan: »1848 Mars månad». På frampärmens insida står överst den
tidigare nämnda anteckningen om författarens inkvartering i Bryssel 1814. Därunder: »MinnäsBok För Undertecknad Från den 25
mars 1848. And. fast. Grasialist hvid Kongliga Upplands Regemente
Och Tienst För Rättande Kyrkvaktare J Boglösa.» Pärmen är dessutom fullskriven med flera av stilen att döma vid olika tillfällen
gjorda anteckningar. Utöver den nyssnämnda anteckningen från
1814 har Fast här nedskrivit: »Om Gåsen ej will Ligga ner hon
Böriar Så tager man Bort Några dun På Sidan aldeles högst up
under wingen Så ligger hon Sekerl». Vidare en huskur: »Botemedel
- Sitter Jns Salfva, att Stryka Tvärt öfver Lederna för Skabb heler
ut Slag på Kroppen.» Bakre pärm saknas på detta häfte, och en god
del av dess senare del har därför gått förlorad. Anteckningarna
sluta den 18 juni 1856.
Även tredje häftet är i början defekt, ehuru rle efterhand fullskrivna ternerna här sytts fast i en behållen pärm med pergamentsrygg. För att svara mot papperets ungefärliga format (in 4 :o)
har pärmen ojämnt avskurits nedtill. Denna del börjar: »Dag datum
Maji Månad 1863.» och slutar med en anteckning från november
1876, med vilken dagboksförfattaren avslutar sina anteckningar.
Han dog knappa tre månader d ärefter.
De bevarade delarna av Fasts dagbok omfatta alltså med vissa
luckor tiden 31 / 10 1833- 26/ 3 1848; 26/3 1848- 18/ 6 1856; 8/ 5
1863- 21 / 11 1876. Sammanlagt följaktligen en tidsperiod av 43 år.
Att här i dess helhet avtrycka dagboken är naturligtvis uteslutet. För att ge en föreställning om dess innehåll återges i stället
några partier, varvid den ursprungliga stavningen bibehållits. De
äldsta anteckningarna, från åren 1833- 42, äro i allmänhet kortfattade och tyckas, särskilt i början, så gott som uteslutande avse
sådd och skörd och andra med jordbruket sammanhängande förhållanden. Inte ens den andra hustruns död, i maj 1840, är antecknad. Däremot ,,Jumfrun har tröskat med altsammans på 1841».
Den här nämnda »Jumfrun», som sedan ofta återkommer, var tydligen den hushållerska, som efter andra hustruns död kom till Fast
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och senare (1845) blev hans tredje hustru. 1842 förekommer ett
litet intermezzo, som tycks ha mycket uppbragt den fredlige och
ordningssamme f. d. korpralen. Anteckningen därom är icke införd i dagbokens sammanhang utan har, med särskilt stor stil, infogats bland notiser 1839. »Natten emellan de 19:de och 20:de
Maie Refs Rågen opp För mig samt Bars 2. Grindar och lags up J
Rågen.»
Under dessa tidigare år förekomma endast sällan några anteckningar om militära tjänster i likhet med denna: »Den 9 :de Juli
1841 war Bolin til Upsala och Skura Beverings Gever och hade min
Mär Emot öfver Ens kommelse af 2 Riksdalers Ersättning Som
Skall af skrifvas På Reversen.»
Ett ofta återkommande kapitel äro de stadsresor, särskilt till
Stockholm, som gjordes av Fasts hushållerska. De skedde med
någon skutskepparc. Lastningen torde ha skett vid österby brygga
i Vallby socken, omkring 1 mil från Boglösaby. »Den 29 :de Maii
1843 Lasta Jungfrun till Stockholm med ägg och alla 5. hönone
Samt En tunna potatis och Smör.» Återkomsten är ej denna gång
antecknad.
Några prov på anteckningar om sådd och skörd från 1840-talet
må h är lämnas. »1843 Den 17 :de Junii Botolpi Rofv Gubben Kallass
Sodde Jag Rof frö.» (Att så rovor Botolfsdagen var ett gammalt
bruk. Redan Per Brahe skrev på 1580-talet i sin »Oeconomia eller
Huuszholdzbook, för ungt adelsfolck», att rovfrö skall sås vid
Botolf.) (SIGFRID SVENSSON, Bondens år, s. 127). »Den 23 Junii
war Jag till Enköping och Köpte 260 Rotkåls Plan tår och det war
lagom att Sätta På wanliga Landet. Priset war 6. skilling för
hundra.»
- Den 18 :de Augusti Skars Rågen up och blev 8. skylar.
- Den 21. Augusti kyrdes Rågen Jn torr och oskadd och Blefv
omkring 3 Lass.
- Den 22. togs alla Erter heller skars upp.
- Den 29. skars Bästa wete och Blef En skyl med 16 och En med 14.
Krokband.
- Den 30 :de Skars 3ne skylar Bland Sed. Samma dag Kastas Rågen
och Blefv En tunna och En kappe den Bästa Råg.
- Den 1. September Bar Jag J n wetet torrt.
- Den 4. Tröskas Wetet.
1844 synes Fast ha börjat införa i sin dagbok även andra i det
dagliga livet förekommande händelser än dem som direkt beröra
jordbruk och väderlek. Såsom ur folkminnessynpunkt särskilt
värdefulla må här anföras anteckningar om d e s. k. Staffans-sjungarna, som tidigt på morgonen annandag jul (i »annandagsottan»)
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vandrade omkring och sjöngo sina julvisor i gårdarna. Huruvida
de denna tid förde med sig »ljusa stjärnan», såsom vanligt var
vid 1900-talets början, omtalas ej. De tyckas icke ha gått varje år;
åtminstone har icke Fast fått besök varje år, ty med sin noggrannhet skulle han knappast ha underlåtit att anteckna varje besök. Intressant är, att redan på 1850-talet även flickor uppträdde
som julsjungare. 1846 är den första uppteckningen gjord: »26. Dec.
Stafans Siungare war Corp (ral) Fäldt och Anders Ersonn samt Jan
Olsson i Boglösaby.»
Först 1851 förekommer nästa anteckning: »Annan Dag Jul woro
17. Sånggare.» »1852, 26. (dec.) Annan Dag Jul war 13 Stefans Sångare men markwerdigast att J: P: Jansson i Kerby med 3.ne Döttrar
Söng Så vakert att Jag Jntet har hört Så vacker Sedan Jag hvar I
Stralsund 1813 och 1814.»
1853 »Stefanidag woro wi hedrade med 17. Siutton Stefans gossar
Alla af mankön.»
Nästa anteckning är gjord 1863. »D. 26 Annan Dag Jul war 3.ne
Stefans Gossar. wån mor och Jag war i Kyrkan. Thöveder och
Stark Blåst håller i.»
1864 »26. Stefanidag Hvar 6. Stefans Sångare Och j aftas 8.tiden
Kom 6. Stycken Som Före Gaf sig wara från Lappmarken men talte
dahlska».
Att man väntade dessa sångare och därför med besvikelse såg
dem utebli framgår av en anteckning från 1865. »26. Annandag
Jul war Inga Stefans Sångare hit upp.»
Följande år återkommo sångarna: 1866 »26. Annandag Jul war
Stefans Sångarne Lätta Enwall, Mathilda Wahlberg, min Son-Hustru
och Axel Bolin 4. wederleken är Lika som igår». Detta synes vara
sista anteckningen om Stefanssångare.
Det är klart, att en dagbok av detta slag måste lida av en viss
enformighet. Icke desto mindre torde ett dylikt folkminne vara
förtjänt att uppmärksammas; och det är att hoppas, att denna första
presentation av den gamle gratialistens dagbok skall bidraga till
att den må kunna tryckas i sin helhet.
Mats Ämark.

ALUNDA SKOLA UNDER 1700-TALET OCH DEN
HAMRENSKA DONATIONEN
Vid den svenska folkskolans 100-årsjubileum 1942 utgav Alunda
folkskolestyrelse en minnesskrift, som bl. a. innehöll ett kapitel
skolhistoria av den kände skolmannen och hembygdsforskaren
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Hugo Fredriksson. Tyvärr hade han då ej tillgång till soekenstämmoprotokollen från 1700-talet, vilka voro i ett sådant skick, att
de ej kunde lånas ut på landsarkivet. Dessa protokoll ha nu blivit
tillgängliga efter renovering; de ha beaktats i denna uppsats, som
därför delvis kan betraktas som ett komplement till den ovannämnda minnesskriften.
Den tidigaste uppgift som står att få daterar sig från ett prostvisitationsprotokoll av år 1733. Protokollet finns ej kvar, men delar
av det citeras vid ett senare tillfälle, och i citatet står att »Herr
Claudius Guilliam med de wilkor blifwit antagen til Församlingens
adjunctus, at han tillika skulle läsa för barnen». I samma protokoll
anföres också, att inget riktigt klockarbol finnes i socknen utan endast en byggnad, som man låtit uppföra åt församlingens adjunkt.
Den 1 juni 1768 skickade konsistorium i Uppsala ut en cirkulärskrivelse angående allmogens barns undervisning i kristendom.
Denna skrivelse behandlas i Alunda på stämman 3 juli samma år
i närvaro av »Socknens ståndspersoner, allmogen, dessutom Wälborne Herr Adolph Rudbeck», som då var ägare till Kydingeholm,
socknens enda egentliga herrgård. Vid ärendet s behandling sade
pastor ty dligt ifrån, att skolan skulle vara till för att lära ungdomen
kristendom. Vidare betona des uttryckligen, att undervisningen
skulle vara frivillig. Entusiasmen var emellertid så stor bla nd de
närvarande att man försäkrade att »ingen skulle gifwas så obetänksam och förgiäten om sin plikt, at h a n emot en så nyttig inrättning och angelägna ä ndamål wille strida; utan allas tanka, det
skyldighet en å Föräldrars sida och deras, som i dylikt afseende
företräda Föräldrars st älle, torde hos en hwar upväcka nödig eft ert anka til medel och utvägar, at för framtiden bereda ett folk, som
utaf en grundad Herrans plantering sinneswilliga at upriktigt utöfwa både Christeliga och borgerliga dygder».
Som skollokal skulle användas »socknestugan, med den derwid
sammanbyggda Kammaren». Skolmästaren skulle ha i lön 3 skilling
kopparmynt för varje bok han lärde varje barn; hade man prete ntioner p å att också få lära sig skriva och räkna, skulle man
betala 6 skilling extra till läraren. Men det tillades också, att ville
någon »af god wilja något mer bidraga till hans bättre utkomst,
såwida arbetet medförer trägen möda», så vore det nog behövligt.
I socknen fan ns redan en s. k. klockare-präst, Petrus Wallinder,
som varit skolmästare från 8 mars 1767. Denne blev nu upphöjd
till lärare på dessa nya villkor, och h an lovade fullgöra sina plikter
efter yttersta förmåga. I gengäld skulle stämman rekommendera
honom att få kunglig förordnin g på sitt ämbete, vilket gav honom
»någon förökt tjenstetid, trogne och abetsamme Scholre Betjente
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Klockargården i Alunda före restaureringen 1944.

tilläga; i synnerhet som Församlingens widlöftighet och folkrikhet innehåller ett antahl af barn, icke noga öfwerslagit, til 300
stycken, hwilka fordra et drygt och stadigwarande arbete».
Vid mikaelitiden på hösten 1768 skulle skolan börja »och sedan
med alfware drifwas de terminer årl., som wanligit "\V.ara plägar,
där ordentelige Scholor finnas inrättade». Det sades också ifrån,
att läraren hädanefter skulle ha skyldighet att biträda pastor i
dennes ämbete, dock endast i den mån arbetet i skolan ej lade
hinder i vägen; sockenhud skulle han ej behöva befatta sig med
annat än i yttersta nödfall.
Pastor i församlingen skulle examinera barnen fyra gånger om
året efter kungörelse i kyrkan och i närvaro av föräldrar och målsmän. Undervisningen skulle sedan avslutas med ett sista storförhör i själva kyrkan med åtföljande skriftermål och nattvardsg{l.ng.
Föret var självfallet trögt i portgången och inte blev det några
300 barn som trängdes i skolan första tiden. Redan i november
klagades det över att skolgången var dålig och gjordes »Tjenlige och
alfwarsamme föreställningar til uppmuntran at taga denna sak i
ömt och Christeligit öfwerwägande - - då det lilla antalet af
Scholrebarn, som nu är, kunde blifwa förökt till något ansenligare».
Men klockarprästen arbetade tydligen oförtrutet vidare, och så
småningom ökades barnantalet så pass, att han fick svårt att hinna
10 -
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med dem alla. Då i maj 1769 ny kyrkvaktare skulle väljas, utnämndes klockaredrängen Matts Mattsson från Marma, som under många
år bestritt en del av klockartjänsten och dessutom »hade både lärdt
rätt läsa i bok, förstå sine Christendoms Stycken och äfwen något
skrifwa».
Men alltjämt var skolgången trög, och år 1773 stadgades att ingen
skulle få gå till nattvarden, »som icke uti Scholan förskaffat sig en
grundelig insigt uti innanläsning med mera, som til en rätt Christendoms kunskap nödigt aktas».
I november 1774 fick Alunda ny kyrkoherde, Mikael Grönlund,,
och denne ivrade redan från början mycket för barnaundervisningen. I januari 1775 uppmanade han alla socknens åldringar,
män som kvinnor, att infinna sig i prästgården, där han själv
skulle förhöra dem och avgöra, om de kunde duga till barnalärare
i avlägsna byar. Om så behövdes skulle han själv hjälpa upp deras
bristfälliga kunskaper. Hur detta experiment utföll står ej omtalat,
ej heller finner man namn på sådana »hemgjorda» barnalärare.
Men kanske ha de funnits redan under denna tid. Många år senare,
år 1797, under kyrkoherden dr Fant, anställdes nämligen fyra
barnalärare, vilka examinerats av pastorsadjunkten och befunnits
dugliga ; till dem återkommer jag senare.
Wallinder flyttade frå n socknen 17779, då han utnämndes till
komminister i Hacksta och Löt. Hans efterträdare som klockarepräst i Alunda blev komministern i Morkarla, »Wällärde Herr
Anders Norinder», som stannade till 28 april 1782, då han höll sin
avskedspredikan.
Wallinder "flyttade från socknen 1779, då han utnämndes till
komminster i Hacksta och Löt. Hans efterträdare som klockarepräst
i Alunda blev komministern i Morkarla, »Wällärde Herr Anders
Norinder», som stannade till 28 april 1782, d å han höll sin avskedspredikan.
Samma dag hölls stämma. Vid denna framlade kyrkoherden ett
väl genomtänkt förslag, att den vidsträckta socknen skulle delas i
skolrotar och läraren ambulera mellan dem på deras kallelse. Man
kun.d e nämligen ej begära, att alla målsmän skulle ha råd att förse
sina barn med kläder och kost för den lå nga vägen fram till skolan
vid kyrkan. Kyrkoherden underströk, att en skicklig lärare åter
borde anställas, dvs. en klockarpräst som förut.
Märkvärdigt nog fick han till motståndare socknens ende ståndsperson, baron Ulfsparre, den nye ägaren till Kydingeholm, vilken
ansåg att församlingen kunde nöja sig med en »simple klåckare»,
emedan en sådan vore billigare att avlöna. Åsikten delades av en
betrodd sockenpamp, tolvman Erik Danielsson i Ålsunda, jämte
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Bild 2. Den gamla Hamrenska kronofo gdegården i Spå nga, Alunda .

några andra. Ännu längre gingo dock de som tyckte att klockardrängen Matts Mattsson i Marma kunde duga, »som nu i flere år
med flit och mycken omhugsan förestådt så kyrko-waktare, som
Klåckare-syslan».
Anledningen till att man hade så svårt att enas torde ha varit
att alltför få lämpliga sökande stått till buds. Kronobefallningsman
Hamren förebrådde kyrkoherden att denne ej ledigannonserat
tjänsten i avisan; häri instämde också Erik Danielsson. Ulfsparre
uppmanade Hamren att sätta in annonsen, varpå denne genmälte,
att det ej vore hans skyldighet, p å vilket pastor svarade, »at det
stode en hwar fritt, at låta en sådan intimation ske i awisan» . Då
man kommit så långt i den tydligen mycket upprörda debatten,
hade redan större delen av menigheten tröttnat och gått hem, varför inget beslut kunde fattas.
Då föreg ående protokoll skulle justeras vid nästa stämma, 5 maj,
vägrade Ulfsparre att skriva under förrän där intagits att stämman
enhälligt beslutat, att klockare och ej skolmästare skulle anställas
i socknen. Pastor svarade, att han för det första ej kunde känna
majoritetens mening, eftersom de fl esta gått före stämmans slut,
och att han för det andra ej kunde ändra domkapitlets tidigare
stadfästelse att det skulle vara en klockarpräst i socknen. Åter
följde en hetsig diskussion. Som vanligt vid dylika fall gjordes alla
möjliga utvikningar fr å n ämnet, varför protokollet flödar över.
Hamren bad slutligen att få göra en diktamen till protokollet -
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han hade dålig erfarenhet av pastors sätt att påverka skrivaren och där föreslår han, att man för denna gång skall ta en klockare i
stället för en skolmästare, som samtidigt är prästman. Han säger
sig med detta förslag syfta till »fridsamhet Socknens wördiga
Presterskap emellan». Naturligtvis blev Grönlund rasande över a ntydningarna att han ej kunde samsas med sina ämbetsbröder, och
han var inte den som skrädde orden. Han citerar Hamrens diktamen med tillägg av m å nga både elaka och ironiska, kanske också
ibland ganska bittra kommentarer. Och han viker ej en hårsmån
från sin ståndpunk, att en kunnig person borde tillsättas som
barnalärare och ej endast »en simple klåckare». Han hade också
trumf på hand: han läste upp en skrivelse från konsistorium, där
som lämplig kandidat till den lediga tjänsten föreslås vice skolmästaren i Tuna, Tollin, som blivit utan tjänst i och med att Norinder transporterats dit. »Härpå ärhölt Pastor ingens utlåtelse,
utan Församlingens Ledamöter togo afträde.»
Vid nästa stämma 12 maj bestämdes, att Tollin skulle få bli
vikarierande skolmästare och bo i den förre skolmästarens rum,
eftersom dessa annars kunde ta skada. Lönen skulle utgå av skolmästarlönen. Så långt var man enig, men sedan tog den gamla
diskussionen fart igen, nu med ökad intensitet.
Protokollen äro mer än lovligt långa och upprepa sig ideligen, ja,
man har ganska svårt att få klart för sig vad saken innerst inne
gäller. Men på slutet kommer äntligen ordentligt besked, då Hamren
begär protokollsutdrag, vilket också finns utskrivet och lyder: »Herr
Krono Befallningsmannen Hamrcn åtog sig, på Herr Baron Ulfsparres begäran, at draga omsorg om intimation uti awisan om
denne nog omtalte ledigheten.» Allt detta diskuterande berodde
enbart på att pastor ej ville ledigförklara tjänsten i tidningen.
När sådant beslut till sist genomtrumfats, tog man sig tydligen ett
andrum, ty ytterligare protokoll i detta ärende finnas ej förrän
8 december, då det helt kortfattat läses: »Enär Pastor på förr
a ndragna skäl ej kan gå in i något Klockare-wal, låfwade H. Baron
Ulfsparre at härom anlita Herr Contracts Probsten.» Pastor hade
sålunda trots allt fått ge sig - det skulle bli »en simple klåckare»
i Alunda.
Under vakansen måste både klockar- och kyrkvaktartjänsterna
ha skötts av Matts Mattsson i Manna, n ågot som framgår av dennes
löneförmån er . Och honom tyckte man om - han tog upp psalmerna
så grant i kyrkan! Att ingen bodde i klockargården det året, dvs.
1783, berodde på att den var upplåten åt de murare, som arbetade
på den p ågående kyrkorestaureringen.
Hösten samma år blev Hamren svårt sjuk och avled i december.
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Bild 3. Mangårdsbyggnaden på det s. k. »Skolhemmanet» i Foghammar i nuvarande skick.

Av hans efterlämnade testamente framgår, att han verkligen var
personligen engagerad i socknens lärarfråga. Huvudpunkterna i
detta testamente äro följande.
Först lämnar testator ingående direktiv för begravning, gravplats,
gravsten o. d. Vidare ger han sina syskon ganska stora arvsbelopp,
ävenså en trotjänarinna, som troget vårdat honom under hans
svåra sjukdom. Han ger sin guddotter en faddergåva, och han kommer ihåg drängarna och pigorna p å sin boställsgård i Spånga; de
få en hel riksdaler vardera.
Men testamentets viktigaste punkter handla om två av hans hemman, de i Hammarby och Foghammar.
Hemmanet i Hammarby, på ett halvt mantal, testamenterade han
till sin bror Erik Perssons äldste son »och dess afkomlingar på
manliga linien, till ewärdelig ägo att nyttja och behålla; dock utan
att få det n ågonsin bortbyta, försällja, sönderdela, eller med Skuld
gravera; men skulle han dö - utan manliga Bröstarfwingar, eller
icke finnas skicklig, att hemmanet lagligen häfda och alla onera
utgjöra, så kommer hans nästa Broder att träda i samma rätt och
skyldigheter, och sträcker detta sig icke till qwinnolinien, så länge
n ågo n skicklig å den manliga finnes att tillgå, och kan förenemnde
skyldigheter uppfylla. Men skulle den ut gå, träder den skickeligaste å qwinnolinien af denna stammen uti samma ställe.
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Till erkänsla och tacksamhet för denna gåfwa skall innehafwaren
af detta hemman årligen i alla tider giwfa til Alunda sochns mäst
fattiga, siuka och sängliggande af allmogen 10 lisspund godt miöl,
hälften råg och hälften korn, som lefwereras till Kyrkans föreståndare 14 dagar före Juhl, att af dem utdelas, efter förut hållit
samråd med församlingen i Sochne Stufwan.»
Angående hemmanet i Foghammar stadgar han, att räntan av
detta skall anslås »till Lön åt en skickelig och med nödige kundskaper försedd Barnalärare, som kommer att uti längre ifrån Kyrkan aflägsne Byar och Rotar lära Barn läsa i bok, och efter sin
yttersta förmåga underwisa dem i Christendoms kundskapen, samt
förmodar icke annat, än att han af Barnens Föräldrar, Rotwis i
Tour, får nödiga husrum och husmans Kost under läsetiden».
Läraren skall prövas av församlingens kyrkoherde och sedan
antagas av honom, församlingen i gemen och Brodern Eriks avkomlingar, varvid dessa tre parter skall ha en röst var. Skulle den
valde senare visa sig vara »trög och försumlig och ej af sådant
sinnelag som wid Barna underwisning fordras, eller uti lära och
lefwerne sig otillbörliga förhålla», så kan han avsättas efter samma
• grunder som han tillsattes.
Läraren får ej befatta sig m ed h emmanets skötsel, utan detta
skall brukas av någon av den älskade brodern Eriks avkomlingar,
man eller kvinna, dock ej samma person som innehar hemmanet
i Hammarby.
För säkerhets skull tillägger testator, att genom denna barnalärares arbete ändras ej på minsta sätt klockarens skyldigheter att
vara barnalärare »efter Kyrkolagen och flere författningar».
Räntan på det efterlämnade kapitalet (ökat med försäljningsbeloppet för återstoden av fast och lös egendom) skall fördelas så,
att Alunda kyrka får en fjärdedel, socknens fattiga en åttondel och
släktingarna resten.
Slutligen uppdrager testator åt pastor att tillsammans med den
ovannämnde brodern Eriks avkomlingar förvalta donationen.
Nu räckte det följaktligen inte längre att i Alunda endast ha »en
simple klåckare» till lärare åt barnen, nu skulle det anställas en
skicklig skolmästare. En så dan fann man i nådårspredikanten i
Morkarla »wördige och wällärde Herr Nils Arpi», som blev föreslagen på stämman 28 mars 1784. Räntan på foghammarshemmanet
ansågs dock för liten som lön, varför den ökades med en del av
den spannmål, som var anslagen till klockarlön . Året därpå antogs till klockare och organist i den nyreparerade kyrkan med
dess fina orgel organisten fr å n Films församling Olof Sandberg,
»som härstädes aflagt wederbörligt prof så m ed sjungande som
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Bild 4. Nuvarande brukaren av »skolhemmanet» i Foghammar, »Petter
Anders » på mangårdsbyggningens förstubro .

orgornas tracterande». Läraresysslan blev därmed för framtiden
helt skild från organist- och klockaretjänsten i Alunda.
Nils Arpi bodde på foghammarshemmanet och hade även skola
där. Han stannade i socknen till 1797, då på pastors förslag socknen delades i fyra distrikt med var sin lärare, varvid just sådana
personer föreslogos som examinerats av prästerskapet och sålunda
visat sig dugliga som barnalärare.
Då jubileumsskriften upptar övriga delar av socknens skolhistoria
är det onödigt att här upprepa dem.
Redan under Arpis lärartid hade vissa svårigheter yppats angående skolhemmanet. Arpi hade måst vädja både till domkapitel
och häradsrätt för att värja sig mot trakasserier. Det hamrenska
testamentet tolkades nämligen mycket olika av arvingar och andra
intresserade och vållade en hel mängd besvär under tiderna. Att i
detalj redogöra för alla transaktioner, alla mål, överklaganden och
gräl skulle föra för långt. De viktigaste äro dock följande:
Redan den förste åbon, Erik Persson, sålde sin åborätt till kyrkan så tidigt som 1784. Hemmanet blev också infastat som kyrkans
egendom med fastebrevet daterat 18 sept. 1786.
Efter några år gifte sig Erik Perssons dotter Margareta med en
envis och besvärlig bonde, som hetter Anders Ersson. Denne kunde
ej stillatigande smälta, att åborätten gått hans näsa förbi. Han väd-
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jade till Kungl. Maj :t att få fastebrevet förklarat ogiltigt och fick
nådigt tillstånd till resning i målet, som också förekom vid häradsrätten i maj samma år. Men den stackars Ersson förlorade målet.
Han gav sig dock ej utan vädjade till lagmansrätten. Kanske var
han orolig att förlora även där, ty samtidigt föreslog han Alunda
kyrka förlikning; han skulle återlämna köpesumman mot det att
han tillerkändes åborätten och låta Arpi bo kvar och nyttja den
lägenhet, bestående av sal, två kamrar och kök samt diverse uthus,
som han själv hittills bebott, men med förbehåll att då Arpi en
gång lämnar tjänsten, denna rättighet ej skulle få övergå till den
nye läraren.
Kyrkan gick med på dessa villkor för att slippa bråk, och överenskommelsen stadfästes av lagmansrätten i juni 1793, »hvarefter
ofvannämnde Köpe- och Faste-Bref, som tydligen innehåller Aborätten, men icke ägande-rätten, blefvo i Allmän Socken-Stämma
den 11 Augusti samma år, transporterade på Anders Ersson och
hans efterkommande. Härigenom hade Socken-Stämman likväl icke
frånsagt sig rättigheten att afsätta en oduglig åbo och tillsätta en
skickligare af samma stam. Saken undergick endast den förändringen, genom de öfrige Hamrenska arfvingarnas stilla tigande, att
Åbo-rätten förflyttades från de öfrige Eic Perssons barn, ensamt till
hans dotter Margaretas och henns man Anders Erssons efterkommande.»
På denna skumma omväg listade alltså Anders Ersson till sig
åborätten på hemmanet och brukade det sedan till år 1827. Men
hans duglighet som jordbrukare var troligen tvivelaktig. Han lät
hemmanet förfalla, skuldsatte sig och betalade ej räntorna till kyrkan. Dessutom skröt han med att hemmanet var hans egen privata
egendom, som han hade rättighet att göra med vad han ville. Att
han kunde få sin egen familj att tro på det var ju rätt egendomligt,
men faktum är att han sålde gården till en son Anders på mycket
hårda villkor; bland annat iklädde sig sonen att betala faderns
skulder.
Men då var tydligen m åttet rågat och straffet väntade. Sockenstämman tog upp saken och läste lagen för Anders Ersson, som
fick erfara, att stämman var noggrant medveten om sin makt att
av- och tillsätta hemmanets åbo. I ett långt och sakligt protokoll,
där hemmanets hela historik rullas upp, understrykes just dess
oförändrade fideikomisskaraktär och att det sålunda ej skulle
kunna försäljas, pantförskrivas eller intecknas. Stämman förklarade försäljningen till sonen olaglig, Anders Ersson avsatt som åbo
och sonen Anders tillsatt i faderns ställe, utan att behöva överta
mer av faderns skulder än den obetalda räntan till kyrkan.
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Avskrift av protokollet tillställdes Anders Ersson »med anvisning till besvärs anförande, om han så gitter». Men i kanten står
lakoniskt: »Detta beslut är ej af Anders Ersson öfverklagat.»
I fortsättningen har mig veterligt hemmanets historia ej varit så
dramatisk, utan gärden har skötts av dugliga brukare, som uppfyllt sina skyldigheter. Den hamrenska donationen har tiderna
igenom givit Alunda skola ett handtag, som väl för en modern skolinrättning ej betyder så mycket men som dock utgör ett vackert
minne frän den tid, då skolan arbetades fram på frivillighetens
väg och till hela sin existens var beroende av kommuners och
enskildas offervillighet. Och ett allmänt erkänt faktum är, att vi
ej haft vårt högtstående skolväsen av i dag utan detta storslagna
pioniärarbete landet över.

Karin Alinder.
KÄLLOR:
Alunda sockenstämmoprotokoll (Landsarkivet, Uppsala).
Domkapitelsprotokollen (Landsarkivet, Uppsala).
Häradsrättens domböcker (Riksarkivet, Stockholm).

NÄR LANDSHÖVDING VON KRJEMER GRUNDADE
FRÖSLUNDA SKOLA
Den 9 juni 1950 kunde Fröslunda skola, örsundsbro, anteckna
110-ärsdagen av sin tillvaro. I protokollet för denna dag är 1840
heter det bl. a.: »Förrättade församlingens pastor i närvaro av landshövding Robert von Krremer invigning av det nya skolhuset, vilket
landshövdingen på egen bekostnad låtit uppföra och till Fröjeslunda församling förära. »
Denna församlingens första skola hade vid den tiden, 18.40, varit
under byggnad i hela fem är, och det är med livliga känslor man
läser protokollen fr än denna tid. Man riktigt känner hur hela naturen andas vårbrytning i andens rike. Barnaundervisningen i
Fröslunda hade legat landshövdingen varmt om hjärtat redan frän
första stund han är 1833 inköpte sitt Taxnäs i samma socken. Två
är senare sammankallade han den första sockenstämman för att
höra församlingsbornas tanke om saken. I protokollet för 4 okt.
1835 heter det i första paragrafen, att landshövdingen, kammarherren, ståthållaren och riddaren av Kungl. Maj:ts svärdsorden,
välborne R. von Krremer äskat denna sockenstämma och önskat
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densamma själv övervara. Det var främst kyrkans bristfälliga tillstånd - vartill medel för reparation saknades - som väckt landshövdingens uppmärksamhet. Krremer utlovade en summa av 50 riksdaler banco till reparationen samt gångleds- och körledsdagsverken
från Taxnäs med underlydande egendomar. För denna tjänst betygade församlingsborna sin vördnadsfullaste tacksamhet.
Landshövdingen förhörde sig huru tillståndet var med barnaundervisningen i socknen. På denna fråga svarade sockenmännen,
att gamle klockaren Jan Fredrik Sollenberg i unga år skött denna
syssla. Denne Sollenberg var född 1763 och hade alltså nu passerat
de 70. Han var i likhet med den blivande läraren »socknens barn
och inföding». Sockenmännen klagade över att någon skola icke
fanns på närmare håll än vid Biskopskulla, där Bell-Lancastermetoden tillämpades. Landshövdingen beklagade bristen av en sådan viktig inrättning och föreslog följande bidrag och villkor
till befordrande av folkskoleundervisning i Fröjeslunda församling:
1. Den behållna inkomsten av Korskrogen på Nopsgärde bys
ägor, under Taxnäs, utgörande omkring 200 riksdaler banco ( = 300
kr), skulle årligen avsättas under fem års tid till uppförande av en
skolbyggnad med bostad åt läraren, på tjänlig plats invid kyrkan.
Skulle medlen icke räcka till byggnaden och dess inredning samt
till anskaffande av böcker och t abeller, ville landshövdingen på
egen bekostnad fylla bristen och ombesörja att byggnaden efter fem
års förlopp, eller 1840, skulle vara färdig.
2. En fond, benämnd »Fröjeslunda församlings skoleinrättningsfond», instiftades av landshövdingen. I denna fond finns numera
omkring 175 kr. Stiftelseurkunden för denna anger bl. a., att av
förutnämnda krogarrendemedel anslås 100 riksdaler banco till lärarens avlöning, medan 50 r. b. förräntas intill det 2 000 r. b. uppnåtts, vilket alltså blev församlingens tillhörighet (skoleinrättningsfonden). Så snart detta kapital var uppnått upphörde automatiskt
korskrogsarrendet, vilket då återgick till ägaren av Taxnäs. Skulle
Korskrogen upphöra som kroglägenhet, skulle församlingen och
Taxnäs' ägare utfylla vad som fattades i lärarens lön. Efter den
gamla klockarens avgång bör klockar- och organistbefattningen
förenas med läraresysslan, heter det, och även löneförmånerna :
15 tunnor spannmål samt räntan ur prostinnan Allstrins donation',
som var 20 tunnor råg å 20 kappar per tunna. (1 tunna = 1,65 hl.,
1 kappe = 5 liter).
Så snart skolhuset var färdigt, skulle församlingen bereda den
nu ålderstigne klockaren en försvarlig pension, heter det vidare i
1
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Fonden finn s icke nu.

urkunden. Detta behövde församlingen icke göra eftersom Sollenberg avled 1839. Han fick tydligen ha sin syssla livet ut och var
76 år gammal vid sitt frånfälle. Året därp å var skolhuset färdigt
och till den dagen hade Krremer utsett ny klockare och organist.
Men i slutet av urkunden hade landshövdingen gjort det tillägget:
»Upphör skoleinrättningen av en eller annan orsak, eller kommer
den icke att träda i verksamhet, tillfaller skolhuset Taxnäs' ägare,
som äger detsamma fritt disponera.»
Fröslunda första skola blev alltså uppförd där den alltjämt står
på Torslunda ägor å den nedom klockstapeln liggande stenbacken.
Samtidigt erbjöd ägaren av Torslunda en åker väster om kyrkan i
rak linje med kyrkomurens nedre hörn fram till landsvägen att av
den blivande skolläraren begagnas till trädgårdsland, Fröslundas
första skolträdgård. Och för alla de förslag och villkor, som landshövdingen denna dag låtit komma församlingen till del för att
underlätta förutsedda bekymmer med avseende på barnens framtida skolutbildning, framförde stämmans ordf. församlingens vördnadsfullaste tack.
Fem år senare stod Fröslunda skola färdig att invigas, näm-ligen 9 juni 1840. Denna akt förättades av församlingens pastor i
närvaro av landshövdingen, står det i protokollet. Landshövding
von Krremer överlämnade samtidigt ett r eglemente, troligen författat av honom själv. Reglementets första punkt innehåller en
bestämmelse om att lärarlönen, 100 riksdaler riksgälds om året av
korskrogsarrendet, skall utbetalas kvartalsvis. Läraren erhåller dessutom »planteringsland» samt lön såsom organist och klockare i
församlingen. Den andra punkten i reglementet föreskriver att
»barn av båda könen» från 6-14 år åtnjuta fri undervisning, samt
att, om plats finnes, barn från Biskopskulla kunna få samma förmåner efter växelundervisningsmetoden. Läroämnena voro följande:
Den antagna läroboke n i kristendom, Biblisk historia i korthet,
Modersmålets skrivning m ed någorlunda säkerhet, Räknekonst: med
simpla tal och sorter, Svensk historia och geografi i möjligaste
korthet samt Kyrkosång.
I fortsättningen talas om att lästerminerna skola vara två om året.
Fortsättningsterminen börjar 15 febr. och slutar 15 juli med frihet
tre dagar före och tre dagar efter påsk, pingst och midsommar.
Höstterminen börjar 1 sept. och slutar 1 dec. med frihet under
potatisupptagningen. Lästimmarna bli minst sex om dagen. För
att vinna inträde i skolan skall barnen anmälas hos läraren minst
8 dagar före terminens början. Den som anmäler sig senare må
hos församlingens kyrkoherde prövas om han befinnes lämplig
att inskrivas. Inskrivningspenningen erlägges från 8- 32 riksdaler
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banco, varifrån dock de fattigaste barnen äro befriade efter särskild prövning av församlingens pastor.
Fördärvar barnen n ågot av skolans inventarier och tillhörigheter
genom vårdslöshet, är föräldrarna skyldiga att ersätta skadan. Examen hålles efter varje termins slut på av pastor utsedd och från
predikstolen kungjord dag. Under examen skall ägaren av Taxnäs,
församlingens pastor och barnens föräldrar närvara samt de församlingsbor som så önska. Journalen över flit och uppförande
föres av läraren och lägges till grund för betygsättningen. Betygen
utdelas av ägaren till Taxnäs eller vid hans frånvaro av pastor.
Utan anmälda giltiga skäl tillåtes ingen lämna skolan förrän nöjaktig
eller någorlunda fullständig undervisning erhållits. Skolan står
under tillsyn av ägaren till Taxnäs jämte närboende komminister,
som skall ägna den noggrann tillsyn. Läraren sköte troget sin syssla
och ådagalägge en gudfruktig, nykter och i allt en exemplarisk
vandel. Brister han härutinnan i något blir han, efter förut erhållen
varning samt efter företagen undersökning, genast skild från sin
tjänst. Vid lärarbefattningens ledighet kommer att tillgå vid dess
återbesättande på sätt, som Kungl. kyrkolagen föreskriver, då den
är förenad med organist- och klockarsysslorna.
Sista delen av reglementet rör lärarens eller hans familjs förfarande vid flyttning eller dödsfall. Vill han ha transport eller avsked skall detta anmälas till pastor tre månader förut. Avgår han
med döden och efterlämnar änka och oförsörjda barn, njuta de
hälften av mannens eller faderns inkomster från ett år räknat från
dödsdagen den andra hälften av lönen lämnas till vikarien.
Boningsrummen få dock ej begagnas mer ä n tre månader av änkan
eller barnen. Blir läraren av ålderdom eller sjuklighet oskicklig att
sköta tjänsten, skiljes han från denna med bibehållandet av halva
lönen för ett år fram åt, men utflyttar ur skollokalerna efter tre
månader. I så fall gör sig stiftaren av denna skola förvissad om
att en lärare, som med skicklighet och nit skött sin tjänst, blir av
församlingen med nödigt husrum och utkomst försedd.
Som synes ömmade stiftaren för Fröslunda första skola, landshövding Rob. von Kn:emer, varmt för läraren och hans familj.
Gamle klockaren Sollenberg dog ju 1839 och bodde troligen aldrig
i skolhuset. Men von Krremer sökte flitigt att skaffa en n y klockare
och organist inom den egna församlingen och fann bondsonen Olof
Jansson i Kvek, som sedermera antog släktnamnet Lundevall. Denne
Olof var född 1811 och äldst av nio syskon. Hans syster Charlotta,
född 1829, död 1926, har fröslundaborna ännu i friskt minne såsom
sista ägare av Kvekgårde n, Lotta i Kvek. Olof h ade genomgått
Prins Oscars skola i Uppsala och inhämtat full kännedom om
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Lancaster-metoden, vilken innebar att mera försigkomna elever
undervisade mindre grupper av de övriga. Denna metod härstammade från England och infördes i Sverige år 1822. Olof bodde
några år hemma på Kvekgården, men flyttade väl så småningom in
i sin bostad i skolan. Han hade dessförinnan gift sig med Anna
Lovisa Andersdotter från Biskopskulla.
År 1842 fick vi vår folkskolestadga, men då hade Fröslunda sin
skolfråga ordnad. Och för den saken hade vår nitiske 1800-talslandshövding i Uppsala län nedlagt ett uppoffrande arbete, som kom
att sätta sin prägel på socknen åtskilliga generationer framåt.

Sven Larsson.
}{ällor i Landsarkivet i Uppsala: Fröslunda; K 1 nr 1 och A 1 nr 6.
Handlingar i Taxnäs gårdsarkiv.

UPPLÄNDSK KOLNING
I gamla tider låg kolbottnarna tätt i de uppländska skogarna.
När om hösten milorna tändes, fördes stybbdoften tät och mäktig vida omkring, och man kunde från byarna se milröken höja
sig över skogen.
Ännu i dag ser man resterna från denna tid. överväxta stybbringar och nerfallna kolarkojor ger tydliga vittnesbörd om att här
en gång varit en livlig kolarverksamhet . Men det var inte bara i
skogarna man kolade; även vid sågverken restes milorna tätt under
förra århundradet. I Skutskär t. ex. hade man, innan sulfatfabriken
b yggdes 1894, ett särskilt område avsatt för kolning. I dag växer
det potatis och tomater, där svarta män förr gick omkring och
reste milor av knubb från sågverken.
Kolningens glanstid får ses i samband med de uppländska bruk ens blomstrande verksamhet. De under 1600- och 1700-talen praktiserade metoderna för järnets förädling, tysksmidet och vallonsmidet, krävde mycket kol. Därför var det nödvändigt för de bolag,
som ägd e bruken, att sätta i gång med en omfattande kolningsverksamhet. Arrendatorer, torpare och fiskare, som i sina kontrakt förständigats att arbeta av sina arrenden, sattes i livlig verksamhet vid
kolbottnarna. Ännu efter det den s. k. lancashire-metoden börjat
tillämpas vid de uppländska bruken, var kolningsverksamheten lika
livlig, trots att denna metod var betydligt mera kolbesparande än de
tidigare nämnda tysk- och vallonsmidena. Men träkol behövdes
vid den tiden till många olika ändamål, eftersom man ej hade till-
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Bild 1.

I kolarkojan .

gång till fossila bränslen. Bysmederna förbrukade åtskilligt i sina
härdar, och inte ens skräddarna kunde vara kolet förutan; de
hade sina stora pressjärn, som eldades med kol. Det fanns t. o. m.
skräddare, som på sin tomt hade en »lillmila», som försåg rörelsen med nödigt bränsle.
För de gamla bruksarrendatorerna tog kolningsarbetet i anspråk
det mesta av hösten och vintern. Tidigt på hösten skulle kolveden
släpas fram till kolningen, och därefter vidtog resningen av milan.
Kring den s. k. hjärtklabben i mitten fogades bit efter bit, tills
milan var färdig. En ordinär mila innehöll 35 å 40 famnar ved.
Denna hade huggits under eftervintern och rests upp i s. k. klipp
i hyggena, där den fått torka under sommaren. När milan var
inrest, täcktes den med ett tjockt lager granris, och därefter stybbades den. Stybb fanns i överflöd i stybbringen, som lagts upp som
ett slags skyddsvall runt milan. Stybbningen var en viktig procedur. Inga läckor fick finnas i skyddslagret, utan riset måste vara
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Bild 2. Milan kullas.

fullkomligt täckt. I milans topp fanns »pipan» eller tändningshålet,
där kolaren, när tiden var inne, gjorde upp en eld, som sedan
under några veckor framöver skulle pyra därinne och långsamt förvandla veden till kol.
När milan tänts, började för kolaren den mest spännande tiden.
De första dygnen var nämligen de värsta. Det gällde att passa milan
dag natt, så att hon inte började »slå», dvs. kasta av sig stybbet
och fatta eld, vilket kunde vara liktydigt med katastrof. Enligt
gammal sed skulle milan »gå» så långsamt som möjligt, ofta sex
veckor efter tändningen. För att bromsa milan måste kolaren ständigt passa drag-gluggarna, som han tagit upp på sidorna. Under
den första ömtåliga perioden vandrade kolaren ständigt runt milan
och vågade sig knappast in i kojan för att steka fläsk och koka
kaffe. I sinom tid blev emellertid milan balanserad och krävde inte
längre minutiös omsorg. Den kunde emellertid få ett »anfall» och
började slå och brinna. Då gällde det för kolaren att vara till hands
med stybbskoffa och klubba. Vid sådana tillfällen fick han arbeta
för allt han var värd. För honom betydde förlusten av milan ekonomisk ruin. Den var för honom försörjning för hustru och barn
under en halv vinter.
Kring kolaren och hans gärning under lå nga och mörka kvällar
har sägnerna vävt sin sällsamma väv. Skogsfrun är det romantiska
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Bild 3. »Brandstöten» reses.

inslaget. Hon förekommer i alla riktiga kolarhistorier. Under årtiondenas gång har hon förljuvat tillvaron för många trånande
karlar på kojornas halmlavar. Jag har träffat många gamla kalare,
som trott blint på hennes tillvaro. De har visserligen inte sett henne
riktigt, men de har många gånger anat hennes närvaro och fått
otvetydiga vittnesbörd härom under spännande kolvaktarnätter, då
det gällt att sova med ett öga i taget. De mystiska varelserna kring
kolningen uppträdde oftast som hjälpare. De bultade på kojdörren,
när fara var på färde. När jag resonerat med gamla kalare om dessa
ting, har det kommit fram, att vissa kolbottnar var mera »känsliga»
iin andra. Janne Hansson i Gårdskär påstod, att han vid Grönbotten aldrig behövde bekymra sig om milan. Så fort en olycka
inträffat, bultade någon på dörren, så att man bara hade att springa
ut och ställa allt till rätta. Det var dock högst få kalare som hade
sådan tur. De flesta hade ingen kontakt med övernaturliga väsen,
som övertog kolvakterna.
För den skäggige och sotige kolaren var den sköna skogsfrun
liksom nödvändig. Hon skulle kompensera all den älskog han gick
miste om, när han långliga tider låg isolerad uppe i skogarna. Den
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B ild 4. Tändnin gshålet plu ggas igen.

alldagliga tillvaron med ryggvärk, sotflagor, våta strumpor och fotsvett behövde lysas upp av en drömfe, som ej präglades av jordisk
knarrighet och ond vilja. Hon kom säkert, när kvällen gick in, och
mörkret svepte in milan i ett ogenomträngligt hölj e. Hon sov på
kolarens arm, medan u ggla n hoade utanför och räven y lade i myrkanten. I dagningen var hon borta, och kolaren stod där ensam
med sina r edskap och b etraktade sin rykande mila.
Om nätterna kunde dock ibla nd verkliga h ä ndelser inträffa, som
satte fantasin i rörelse och som väl gjort sitt till att skapa m ytologin
kring kolaren. När mila n blivit tillräckligt het, steg ibland gaser
fram ur hennes inre; om nätterna såg man dem lysa i de mest sällsamma färger. De gamla talade om onda andar, som fanns i kolveden och som nu jagades bort av h ettan. Mötte de motstå nd, bröt de
11 -
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Bild 5. Milan har tänts.

sig ut med våld, så att stybbet vräktes av milan. Det var förklaringen till att milan »slog».
Av uppländska kolarhistorier kan de här förtjäna att återges:
En gång var det marknad i östanå i Älvkarleby socken, och dit
kom det två fina fruntimmar. Det var skogsrå n. En skogvaktare
fick se dem och märkte att rumpan stack fram på det ena.
- Akta sej, mamsell, släpet hänger, sa' skogvaktaren.
- Tack ska ni ha, de ska ni få belöning för, svarade skogsfrun.
Ett par dagar senare fick skogvaktaren skjuta två präktiga älgar.
Så var det Kolar-Clas, som låg och vaktade en mila på Gå rdskärsskogen. Han fick ofta se pysslingar kring kojan, och de hjälpte honom med milan. När han satt i sin koja, knäppte det alltid i dörren,
då milan behövde ses om. En morgon hittade han en spräckt brödspade på taket till kojan. Han lagade den och lade den tillbaka.
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Bild 6. Vid kolningen.

På natten kom småfolket och hämtade spaden, och en av pysslingarna ropade:
- De här ska du fä belöning för, Clas!
När Clas sedan skulle gå hem frän kolningen, stod en kullig ko
utanför kojdörren. Kolaren motade bort henne, men hon kom :;nart
tillbaka. Då sade en röst frän skogen: »Ta kullkon du, Clas.» Kolaren ledde h em kon, och bättre mjölkko hade han aldrig haft,
berättade han senare.
Kolarna fördrev oftast kvällarna med allehanda träslöjd. Ännu
hittar man i m å nga av de uppländska bondstugorna träskedar och
slevar, som kommit till i n ågo n kolarkoja. Trähästar var också
högst kuranta varor; det fanns många ungar i stugorna, och en
trähäst på den tiden var en förträfflig leksak, som utom att vara
slitstark associerade med den fäderneärvda modernäringen skogsdrift och jordbruk. De mindre knivhändiga karlarna nöjde sig med
att tillverka s. k. grötkräklor. Sådana var det åtgå ng på, när vattgröten var en stadig del av husmanskosten. Kräklorna tillverkades
av tall- eller grantoppar, på vilka gr enarna växt i en jämn ring.
D essa hushällsredsk ap har totalt kommit ur bruk i stålvisparnas
tidevarv, men för gamla tiders husmödrar var de omistliga.
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Bild 7.

I kolbrottet.

När milan väl hade »gått ut», vidtog det besvärliga rivningsarbetet. Då tingades folk från andra gårdar, och man drog iväg i
mörkningen för att vara uppe vid kolningen vid första dagningen.
En kvinna, som i sin ungdom var med och kokade mat åt rivarna,
erinrar sig ännu den trolska stämningen, när man i mörkret med
en fotogenlykta som enda belysning drog iväg efter de slingrande
stigarna upp till skogsmarkerna.
Milan var ännu glödhet, och den som hamnade »i brottet» hade
det inte lätt. De som släckte fick lära sig konsten att »slå skinnvatten» som det hette, dvs. att med en speciell snärt på kärlet sprida
ut vattnet i en tunn hinna. Metoden var vattenbesparande och
»skinnvattnet» släckte bra.
I Gårdskär bevarade man länge seden att efter slutad kolrivning
fara omkring i gårdarna och sota flickorna. Under rivningstiden
var därför alla ungmör noga med att låsa dörren var de än uppehöll sig. Men kolrivarna väntade tålmodigt på varje tillfälle att
komma åt dem. I en gård uppehöll sig flickorna i ladugården, när
de sotiga kavaljererna anlände. Dörren var låst, dynggluggen likaså.
Ett par karlar lyckades emellertid ta sig upp på höskullen genom en
lucka, och ett par andra fattade posto vid sidan om dynggluggen.
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Bild 8. Ett kolrivargäng.

Så kom den stund, då flickorna, intet ont anande, öppnade gluggen
för att kasta ut gödseln. En av karlarna ryckte snabbt till sig grepen, varefter bägge två kröp in genom den trånga öppningen. Samtidigt hoppade de andra ner från höskullen, och sedan kunde
sotningsproceduren börja.
När milan var utriven och kolen upplagda i en ring, började
de besvärliga kolvaktarnätterna. Det gällde nu att se till att inte
de ännu h eta och ibland glödande kolen fattade eld. Dan Andersson
har f å ngat stämningen över de spännande timmarna i kolvaktarkojan:
Somna ej, somna icke in!
Om du somnar, kan du väckas av en
h elvetesbrand
och den brödlöses sorg kan bli din!
Ett dominerande inslag i vinterns skogsdrivningsarbete var kolkörningen. Tidigt om morgnarna ringlade fororna m ed kolryssar
och »gluntar » iväg mot bruken. I Gårdskär låg Karlholms bruk närmast till hands, och dit for också b ö nderna varje dag så länge det
fanns kol kvar vid bottnen. Nog var det väl med en lättnadens suck
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man fylld e sista kolfatet fr å n »brandstöten» - som kolades av
bränderna efter den stora milan - och lämnade kolningen. Nu
äntligen kunde man tvätta sig ordentligt ren och känna sig som e n
människa igen.
Ännn glöder väl en och annan mila i upplandsskogarna, men
sederna har fö r ändrats sedan farfar satt på halmlaven och väntade
på skogsfrun. Nu sitter man inte längre sex veckor i skogen. Milan
utrustas med skorsten, så att den skall »gå ut» så fort som möjligt.
Gamla kalare gillar inte detta hastverk, som inte alls ger så kraftiga kol som de gamla milorna.
Med d en gamla kolningen försvann också en rad arbetsmoment
ur bondens liv. Han behöver inte längre ställa sig och göra kolryssar. Det var annars ett vanligt arbete för en kalare och som tog
sin rundliga ti d. Först måste man skaffa material av en eller gran
och sedan be arbeta det i bandstolen, innan flätningen av korgen
kunde börja. Nu ligger kolryssarna upplagda för alltid under logbottnarna, såvida de inte bränts upp eller fått någon annan uppgift.
Borta är också skogsfrun, trollen och tomtepysslingarna. Men
kommer på nytt den eggande doften av kolstybb svepande ner
över byn, träder de fram p å nytt, dessa mytologiska figurer från
en tid som svunnit.
Aron Hallenberg.
Sa mtliga foto s: författaren.

VAD DRAGONSTENEN VID ARENBERGA MINNER OM
Då vi studerar histori en finner vi först ett rytteri benämnt »Upplands ryttare», d ärefter Upplands, Västmanlands och Södermanlands ryttarfanor, sedan Upplands ryttare igen och slutligen »Kungl.
Livregementet» . Där det gick hetast till var de alltid med och
alltid hade de sin plats p å högra flygeln. Mången gång, som vid
Warschava, Lund, m. fl. platser, fällde de avgörandet till vår fördel.
En stor del av den historieläsande allmänheten frågar sig varifrån
kommo de och vad blev det av dessa ryttarfanor? Hur voro de
organiserade? Det är antagligen ytterst få som vet, att det år 1791
blev dragoner, husarer och grenadjärer av de forna ryttarfanorna
och därmed av hela det Kungliga Livregementet.
Ursprunget till dessa s. k. landsryttare härleder sig från Arboga
möte år 1536, d å konung Gustav Vasa uppmanade allmänheten att
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Bild 1. Dragonstenen vid Arenberga gård med inskriften: »Livkompaniet
av Kungl. Livregementet till häst hade här sin mötes- och övningsplats åren
1687- 1791. Sentida efterfölj are och bygden reste stenen 1946.»

uppsätta rytteri till kronans förfogande och landets försvar mot
viss ersättning från kronan. Inte många år senare var den ryttarfana, som benämndes Upplands r yttare, uppsatt, emedan den var
med och undertryckte det uppror bonden Nils Dacke var ledare
för i södra delen av landet. Upplands ryttare var vid denna tid,
således på 1540-talet, uppsatt av allmogen inom Uppla nd, Västmanland och nordöstra Närke. Antalet ryttare varierade betydligt. Ibland
var det 700 man till häst för att dessemellan blott vara 250. Under
senare hälften av 1500-talet fick r yttarna ligga ute i fält nästan
ständigt. Först var det sjuårskriget mot danskarna, som begynte i
början av 1560-talet, sedan det 25-åriga krig mot Ryssland, som
började år 1570, och efter det kriget mot Polen.
Under kriget mot Danmark var ryttarna med och belägrade Bohus fästning två gånger. Under kriget mot Ryssland blev ryttarna
skeppade fram och åter över Östersjön tre gånger. Ja, huru många
det var som kommo åter, kan vi tänka oss själva. Då det kan
vara av intresse att höra huru det gamla s. k. indelningsverket fungerade, skall något nämnas härom.
Under det gamla indelningsverkets tid synes i viss grad hela
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härader ha utgjort ett gemensamt rusthåll. De ryttare, som inte
kunde tilldelas en gård om minst ett hemmans storlek och på detta
hålla häst och karl samt för övrigt all utrustning, blev förlagda i
s. k. borgläger. De blev sammandragn a till kungsgårdarna, där de
fick ligga i beredskap och sköta om vapen och hästar. Ansvaret
för organisationen och skatteläggningen i natura åvilade fogdarna.
Inom Håbo , Erlinghundra och Lagunda härader skymtar år 1593
fogden Per Gunnarsson, som hade att inkassera penningar för fodring av kungens hästar, för spelets drivande vid gruvorna samt
spannmål och foder till tio ryttarhästar.
Det var antagligen en avsevärd tribut, som måste läggas till de
båda förstnämnda institutionerna, emedan detta härad inte behövde
underhålla mera än tio ryttarhästar, då på andra härader kom både
tjugo och trettio hästar.
Varje år utgick till karl och häst i borgläger 14 tunnor spannmål
och 8 sommarlass hö. Då ryttaren drog i fält skulle han bekomma
fyra daler i månaden pr häst och erhöll i förskott ett kvartal, eller
12 daler, att klara sig och häst på, samt dessutom sex alnar kläde.
Det nödvändigaste till livsuppehälle för sig själv och häst i fält var
ryttarens ensak att ordna på bästa sätt. För att underlätta detta
bestämdes att på var tredje, sedermera på varannan ryttare skulle
följa en trosskusk med kärra av fastställd modell samt en trosspojke,
s. k. klippare. Sedermera övergavs dessa s. k. pikkärror för vagnar.
Det blev då trossdrängen och klipparen som fick ta ansvaret för
furage och mathållning för de ryttare de följde och deras hästar.
Varje trosskärra eller vagn skulle medföra fyra lansar samt två
bössor, en längre och e n kortare. I fält, då inte drabbning var omedelbart förestående, fraktades även de tunga rustningarna på fordonen. Man vill gärna stanna inför tanken, att de medföljande
trosskuskarna måste vara sina herrar ryttare behjälpliga med avoch påskruvningen av rustningarna, och då det var fråga om att
sitta upp. Und er krigen hände det ofta att, då ryttaren blev slagen,
trossdrängen fick sitta upp och intaga dennes plats i ledet.
Som ett exempel härpå kan nämnas Claes Dankvardt-Lilljeström,
som gick ut i trettioåriga kriget som klippare med sju öre och ett
stycke limpa i ränseln, men som vid fredsslutet var överste vid
eget värvat regeme nte. Hemkommen blev han generalguvernör över
Skåne och krigsråd. Samtidigt härmed blev han ägare till dåvarande Oppboga bruk inom Fellingsbro socken samt dessutom till
nästan hela Götlunda socken i Närke.
Som förut nämnts var ryttarna skyldiga h ålla hästar, vapen, rustning och mundering själva. Vapensyn förekom ofta och då i samband med övningar i vapenbruk. Angående vapen så föreskrevs
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Bild 2. Författaren ger en historisk återblick på livkompaniet vid Arenberga
för Livregementet Husarers kamratförening 14 maj 1950.

under senare hälften av 1500-talet, att ryttaren skulle ha två långa
och två korta rör (skjutvapen) samt huggvärja.
Den ryttare, som hade fullständig »Köritz» d. v. s. järnrustning,
skulle också föra lans. En fullständig järnrustning vägde 42 '/2 kg.
Dessutom förekom två enklare rustningar, en som benämndes
drabbtyget, som vägde 33 kg, samt skyttetyget, som vägde mellan
20 och 30 kg.
I slutet av 1500-talet, då hertig· Karl, sedermera konung Karl IX,
gjorde uppror mot Sigismund, kom Upplands ryttare i en problematisk situation. Konung Sigismund beordrade ryttarna under sin
dåvarande chef, Hans Strang, att genast sätta sig i marsch över
Arboga och Örebro för att möta honom i södra Sverige. Hertigen
gjorde allt för att motverka marschen. D å Strang med regementet
kom fram till västra Västmanland, började det klarna för Strang
och Upplands ryttare. Något inbördes ville inte varken Strang eller
ryttarna vara med om, varför de gjorde halt och vände om hem ,
varefter Strang hemförlovade ryttarna. Men hertige ns vrede mot
Strang och Upplands ryttare lade sig inte, varför Strang och övriga
högre officerare skyndsammast m åste lämna landet österut. Strang
återfinnes något år senare på fästningen Vittensten i Estland, där
han fortfarande förde de svenska färgerna.
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Här vill jag berätta ett par episoder, som Upplands ryttare fick
vara med om, och som inte är så allmänt kända. Den 28 febr. 1609
ingicks i Viborg i Finland mellan Sverige och Ryssland ett enigt
och oupplösligt förbund mot Polen. (Det kanhända var Kirkholm
som var största orsaken härtill.) De svenska trupperna under Herman Wrangel rycker in i Rysland för att sida vid sida med ryssar
slåss mot polackerna. Bland dessa trupper befann sig även Upplands ryttare under ryttmästare Sten Claessons ledning. De kom
rätt långt in i Ryssland och deltog i flera drabbningar; enligt
historien gjorde de ifrån sig bra för rysk räkning. Men ryssarna
skulle betala solden, som dock uteblev. Då gjorde de finska trupperna halt och vände åter till sitt land. Sten Claesson och Upplands
rytta r e gjorde detsamma. På goda grunder kan antagas att ryttarna
blev återskeppade till hemorten p å hösten, emedan de synes vara
åter i hemlandet i början av år 1610. Den 20 januari nämnda år ger
konung Karl IX ryttmästare Sten Claesson en order: »Att han vid
risk av den högsta onåd skyndsammast möjligt skall sätta sig i
marsch runt botten till Viborg i Finland innan isarna skulle gå
upp och medan släddon kunde användas till transport.» Tre månader senare var ryttarna i Viborg efter 200 mils marsch genom
snö, is och ödemarker.
Under senare hälften av 1500-talet upprättade hertig Karl i sitt
h ertigdöme Södermanland och Närke en r yttarfana benämnd Södermanlands ryttare eller Södermanlandsfanan.
I början av 1600-talet blev Upplands och Västmanlands ryttare
skilda åt och bildade två skilda ryttarfanor. I samband därmed blev
Västmanlandsfanan utnämnd till konung Gustav Il Adolfs Livfana.
Omkring år 1635 blev Södermanlands, Upplands och Västmanlands ryttarfanor samma nslagna till ett regemente, vilket benämndes
Upplands ryttare till år 1667.
Det var år 1667 konung Karl XI upphöjde de tre förutvarande
ryttarfanorna till r a ng och heder av Kungliga Livregementet. Samtidigt härmed omorganiserades indelningsverket på det sätt som
bestått till vår tid .
Det finns en sägen, att vid det gamla stenbordet, som ä nnu i dag
lär finn as i parken vid Höjentorps gård i öglunda församling, skall
konungen ha suttit och gjort utkastet till det nya indelningsverket,
vid b esök hos sin där bosatta faster.
Indelningsverkets omorganisation vid Livregementet påskyndades
under överste Nils Bielkes ledning med all kraft. Men nu var det
inte nog med de förutvarande landskapen, utan Närke, norra Västergötland, södr a Värmland, norra Dalsland och södra Gästrikland
togs också i anspråk. Livregementet blev på så sätt hemmahörande
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Bild 3. Livregementet Husarers kamratförening samlad hos Ivar Käll vid
Furubo.

i hela Mellansverige. Då numerären var fullbesatt, hade regementet 1 800 menige ryttare, fördelade på 15 kompanier om 125 man
i vardera. Livkompaniet erhöll dubbelt antal ryttare eller 250
menige. År 1687 utfärdade Karl XI order om att Livkompaniet
skulle ha sin mötes- och övningsplats vid Arenberga inom HusbyErlinghundra socken. Samtidigt härmed bestämdes, att kompanichefen skulle ha rätt att sammankalla till tre repetitionsmöten om
elva dygn årligen. Detta synes också ha varit fallet åtskilliga gånger.
Enligt historien har möten hållits i Arenberga både i n ovember och
mars samt under sommarmånaderna; en anteckning av konung
Karl XI omnämner att han 6 juli 1696 drillade Livkompaniet i
Märsta.
Att Livkompaniet av konungen erhöll sin mötes- och övningsplats
i Arenberga var säkert inte annat än en tradition, som sanktionerades. Säkert hade ryttarna redan på 1500-talet samlats här i Märsta.
Här har vägarna sedan forntiden löpt samman från norr och söder,
från öst och väst. Här mitt i krysset låg gästgivar gården. Markerna
vid Arenberga var säkert de mest lämpliga då, emedan en stor
del av den nu lägre liggande marken ännu var sumpmark.
Livkompaniet hade sin hemvist i 27 kyrksocknar i södra och mel-
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lersta Uppland, men även fem ryttare från södra Gästrikland hörde
till Livkompaniet. Det år konungen utfärdade order om förläggning av övnings- och mötesplatsen till Arenberga, var Hans Andersson-Ramsvärd chef för Livregementet. Ryttmästare och chef för
Livkompaniet var E. G. Natt och Dag, löjtnant var Karl Gustav
Creutz, kornett S. Höök. Nämnde löjtnant Creutz blev i början av
1700-talet chef för Livregementet m ed generals rang och framstår
som en av Karl Xll:s främsta r yttargeneraler. Eftervärlden har
klankat en del för att han inte egenhändigt tog initiativet vid
Vorskla, då han kommenderade hela d et samlade svenska kavalleriet. Det har sagts att han varit i stånd att göra det den gången.
Men vem kan så noga veta det, som inte var m ed.
Vid ett elvadagarsmöte här i Arenberga på 1600-talet kan man
förstå att det var ett rörligt liv. Först och främst får vi räkna med
250 menige med sina hästar, sedan officerarnas, varav en ryttmästare hade minst åtta ridhästar, löjtnanten och kornetten sex vardera, en S. k. barber, d. V. S. fältskär, tre a fyra Och en profoss lika,
korpralerna en eller två var. Härtill kom minst 140 trossvagnar
med två man och en häst till varje. Antalet hästar skulle d å bli
vid pass 500 och karlarnas antal omkring 600. Det antagliga var
väl också att en del market enterskor hade dragit hit och slagit
upp sina stånd för att servera öl, brännvin och torrskaffning. Vi
som en gång varit med på Sannahed och Axevall, d å regementena
höll stormöten på dessa orter, har sett hur det gick till där och
skillnaden kanhända endast ligger däri, att det för 250 år sedan
gick mycket friare till.
Om ryttarna gjorde 11 dygn här vid Arenberga måste det, särskilt för dem som hade lång väg att marschera hit från hemmet,
bli avsevärt flera dygn. Man vill gärna tro att det tog minst fyra
d ygn att marschera fr ån södra Gästrikland och hit och lika många
hem. Så vitt möjligt måste de då på trossen medföra furage för
tre hästar under 18 dygn samt mat för fyra karlar under samma tid.
I slutet av 1600-talet blev de tunga rustningarna för menige man
bortlagda, de skulle då endast bära bröstharnesk, men det skulle
vara så kraftigt att det kunde motstå en muskötkula. Officerarna
skulle bära b åde bröst- och ryggharnesk och för övrigt en fullständig rustning för paradbruk.
Då jag kom till denna ort och fick mig bekant att Livkompaniet
vid Kungl. Livregementet hade haft sin mötes- och övningsplats
här vid Arenberga, slog mig genast tanken att detta skulle hugfästas
med en minnesvärd, detta i all synnerhet som jag hade mig bekant
att det inte fanns någon förut som direkt minde om Livregementets
Karolinska ryttare . .Jag fann det även vara på sin plats att en min-
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nessten borde resas just där Livregementets största kontingent samövades. Jag kom att dryfta saken med orts bor, som kunde tänkas
vara intresserade av bygdens minnen, och jag får säga, att det blev
ett stort och allmänt intresse för saken. Denna kommun är ju liten
och hemmanen få, men viljan var god. Även en del Odensalabor
lämnade bidrag. Så var det så lyckligt att polisman Ernst Fagerberg hade en tomt friköpt från Arenberga, som han upplät för
minnesvården , där den nu genom servitut får stå för evärdeliga tider. Vi är skyldiga dem en stor honnör för offervilja och intresse
för det som i dag, under atomtidevarvet, hör till vad fädren byggt
och danat.
Ivar Käll.
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