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Följ med redan från start.
Se en nättidnings utveckling
från första numret. Den
kommer i första hand att
handla om släktforskning,
men även om berättelser från
svunnen tid. I första numret
kan man bland annat läsa om
ett mord på slutet av 1770-
talet, där mördaren blev
inspirerad  av den ökända
boken "La mer de doute"
(tvivlets hav).Eller varför inte
helstekt grävling till kvällsmat
eller festen. Har ni problem
med sömnen, eller tänderna,
lite goda råd om hemkurer
från förr.
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Mord i Fågelsjö

Vid Fågelsjö gård i Svedvi socken, väster om Hallstahammar mot Västerås kommungräns, bodde
Chatrina Beata von Soldan och hennes make, chefen för Strömsholms kompani, majoren Magnus
von Brömsen.
Den 22 februari 1778 dör majoren Magnus von Brömsen av de skottskador som han fick av deras
yngste sons informator Christian Scherping, bördig från Skara, som bodde på gården. Den 26-
årige Scherping var psykisk sjuk. Han hade lång tid av sitt liv haft problem med dåliga nerver
och depressioner och skulle i dag säkert ha varit intagen för psykisk vård.
Strax innan dådet hade han läst den franska skiften "La mer de doute" (tvivlets hav), vilket var
dåtidens "En räddare i nöden" som John Lennons mördare hade läst innan sitt dåd, och det hade
satt grubbleriet hos Scherping.
Vissa har velat göra dödsskjutningen till en följd av ”olycklig kärlek”. Christian skulle ha varit
förälskad i majorens jämngamla dotter. I det stora domstolsmaterialet finns dock inte något som
styrker detta antagande. Natten innan hade han laddat sin bössa med kulhagel och gått lagt sig.
Dagen efter hade han åter laddat bössan med ytterligare kulhagel.
Pigan Sara berättar, att hon kommit in på Christians rum och funnit honom i färd med att ladda
sin bössa. Hon trodde att han tänkte skjuta sig själv, så hon försökte ta ifrån honom bössan. Då
detta inte lyckades, sprang hon till majoren och berättade situationen.
Majoren rusade då till Christians rum och ryckte hastigt upp dörren. Då går ett skott av och
träffade majoren i sidan av bröstet och även i dörrposten. Folket på gården, som hörde skottet,
trodde att Christian hade skjutit sig själv. Så labil ansågs han vara. När majoren är döende säger
han till de i närheten att det var en olycka.

Majoren Magnus von Brömsen hade obducerats dagen efter mordet, den 23
februari 1778, av provinsialläkaren Birger Martin Hall som hade åkt ut till
Fogelsjö. Här är hans obduktionsprotokoll:



"Följande dagen, then 23:dje besigtades kroppen. På vänstra sidan emellan sjette hårdaRefbenet
och 4 tum ofvan nafvelen fanns på ett afstånd af en hands storlek sju stycken lika stora, runda
löpta hål af små kulors storlek, af hvilka den öfversta gack genom sidsta undre Refbenets öfre
kant. Ingen af dessa kulor har gådt ut. Hela buken var uppspänd och uppfyld med dels lefrad,
dels flytande utådrade blod. Femb kulor hade gådt genom sjelfva magen snedt åt ryggraden på
vänstra sidan, så at hvad magen innehölt hade sig utträngdt. Den första af små tarmarna, ett
qvarter nedanför högra magmun var genomskuten. Uti vänstra njurens öfre del igenfants en
kula, tvänne kulor på högra och en på vänstra sidan om Rygg. Kotorna bekommos, och insutto
fast uti de sidsta Ryggkotorne voro små vanliga Rännkulor. Dessa skador äro i sig sjelft
nödvändigt dödeliga, hvilket  wi eij allenast på våran redan aflagda embetsed intyga, utan ock
denna min edeliga förbindelse: Så sant oss Gud hjelpe til lif och själ bekräfta."

I dödboken för Svedvi socken F:1, 1778
kan vi läsa:

"Majoren Brömsen född uti Åvansjö sn
Gestrikland  1724. . dödde af olyckat
skott den 22 februari. . . Begrafvdes d. 3
Martii --- Svedvie, därpå des lik til
familiegraf till Sura kyrka."

Sura kyrka

Detta fall fick en långdragen process: två
urtima ting i Kolbäck, behandling vid Svea
Hovrätt, behandling av Scherpings
nådeansökan i Justitierevisionen samt Kungl
Maj:ts utslag på nådeansökan den 11 september
1778, så lydande:
”Kungl Maj:t har i Nåder låtit sig föredraga
thenna underdåniga ansökning men finner eij
skäl at til thensamma lemna Nådigt bifall.
Thet vederbörande…….. Gustaf L S” Kolbäcks tingshus

Svea Hovrätt menade att mordet var planerat för Scherping hade beställt skjuts samma dag till
Uppsala och att skottet var planerat. Varför skulle han annars laddat bössan på natten?



Christian Scherping blev dömd till döden genom halshuggning och stegling. Det innebar att han
först blev halshuggen och därefter höggs hans kropp i fyra delar. Huvudet satts upp på en påle,
medan de fyra kroppsdelarna spikades fast på ett hjul som var monterad på pålar.

Den 28 oktober 1778 på morgonen blev Christian Scherping halshuggen av skarprättaren Anders
Ekman på den så kallade Galgbacken vid Svinskogen öster om Munktorp.
Snevringe härads avrättningsplats var belägen i Svinskogen mellan Kolbäck och Munktorp, i den
så kallade Galgbacken. Stensättningen på toppen av backen kan antas varit underlag för den

uppbyggda stupstocken. Sankmarken i backens nordöstra sluttning är troligen den plats där de
avrättade grävdes ner. Backen i sig synes bestå av stenig morän och är därför svår att gräva i.



Sömnlöshet.

Detta onda har vanligen
någon nervös orsak. För att få
en god sömn sörjer man för
att luften är frisk i
sovrummet. Att ha fönstret
helt eller delvis öppet allt
efter årstiden är mycket
välgörande. Likaså en kort
och rask promenad före
sänggåendet. Ingen
uppeggande, spännande lektyr
får förekomma sedan man
lagt sig.
En kall kompress över pannan
kan ibland framkalla sömn
samt att ligga så horisontalt
som möjligt.
Att ligga stilla och andas
djupt med sluten mun en
kvarts timme.
När man legat länge utan att
kunna sova, går man upp, tar
av nattdräkten och tar ett
luftbad i rummet i förbindelse
med några lätta gymnastiska
rörelser, men luften i rummet
måste vara frisk om detta
medel skall vara till nytta.
Ett barn, som av en eller
annan orsak ej kan sova,
lugnas snart, om modern eller
annan för barnet sympatisk
person sakta stryker med
handen över dess kropp under
entonigt och sakta uttalade
tröstande ord. Det dröjer ej
länge innan sömnen inställer
En person, som lider av

sömnlöshet, bör om
sommaren vistas i skog- eller
bergstrakter. Bergbestigningar
äro utmärkta för sömnlöshet,
blott de ske med måtta och
utan överansträngning.
S. k. sömnmedel bör man akta
sig att använda, därav blir
aldrig någon vederkvickande
sömn.
Naturliga sömnmedel, såsom
en kopp kamomillte eller ett
glas honungsvatten, äro helt
oskyldiga och hjälpa i vissa
fall då ej sjukdom är för
handen.
Att sova på en kudde, fylld
med torkad humle, är
sömngivande.
Att andas djupt med öppna
ögon vid
inandningen och slutna vid
utandningen gör ögonen tunga
och sömniga.
Sovplatsen bör aldrig vara vid
en kall yttervägg, reumatism
och andra sjukdomar kunna

bli följden därav.

Sömnvandring.

Ett beprövat medel mot
sömnvandring är att framför
sängenutbreda ett vått lakan.
När sömngångaren sätter sina
bara fötter på det våta lakanet,
kommer han till besinning
och går åter sängs.
Efter en tid med denna kur
upphör sömnvandringen.

Tandböld.

Av skadade tänder kan uppstå
inflammation i rothinnan och
var utgjutning. Om varet
kommer ut i munnen, kännes
snart lindring och förbättring,
men är detta ej fallet,
uppkommer värk och
illamående med feber. En
tandläkare måste då behandla
det onda och i många fall
företa en operation som det
enda möjliga, såvida man ej



vill låta draga ut tanden. För
att lindra värken lägges kyliga
kompresser på kinden. Heta
fotbad och tömmande av
tarmen verkar lindrande och
avledande.
Ävenså att hålla i munnen
varm. havresoppa, varmt
kamomillte eller varm
flädermjölk. Eller att pålägga
en bit av ett fik
kokt i mjölk och så varm som
möjligt.
En god och förnuftig tandvård
med noggrann sköljning av
munhålan förebygger
ovannämnda onda.

Tandvärk.

Detta lidande undvikes, om
man noga sköter munhålan
och tänderna samt ej låter
någon skada på dessa förbli
obotad, utan genast får den
avhjälpt hos tandläkaren.
Emellertid givas här några
medel för påkommande
tandvärk om ej tandläkaren
genast kan sökas.
1.Tandköttet gnides med så
varm ättika man kan tåla,
varvid man betjänar sig av
renad vadd. Om tanden är
ihålig, fylles den med i varm
ättika fuktad bomull.
2.Pulvriserad alun, blandad
med salt, införes i den
skadade tanden medelst en
liten bomullstuss.
3.Om tandköttet är svullet och
värkande, löser man honung i
litet vatten, tillsätter några
droppar myrrhaessens och
sköljer munnen upprepade
gånger därmed.
4.Är tandvärken reumatisk,
botas den med värme kring
kinder samt ingnidning med
liniment.

Temperaturmätning.

I varje hushåll bör en
febertermometer finnas, ty
misstänker man feber, bör
man genom termometern
förvissa sig om att så
ärförhållandet. Termometern,
vars kvicksilverpelare alltid
först skall vara nedslagen
under 36°, bestrykes med litet
vaselin, införes i ändtarmen
och får stanna där minst 5
minuter. Då den sedan tages
ut, avläses temperaturen. 37°
och något därunder är normal
temperatur, 38° och 38,5° är
lätt temperatur och 39°
betecknas som hög; 40° och
41° är livsfarlig temperatur.
Redan när temperaturen
överstiger 38,5°, bör läkare
rådfrågas.
Sedan temperaturen är avläst,
rengöres termometern noga i
varmt tvålvatten och inlägges
i sitt fodral.



Herr Ola i Trång

På Herr Olas grav i
Alsen står det.

Her hvilar haederlige oc

vellerde Mand salig Her Ole
Nilsen Fordom sogneprest i

Offerdal gield i 36 Ar. Fød i

Same Gield Anno 1583 oc han

sof i Herren Anno 1636 den

12 Nov.

Herr Ola i Trång var
kyrkoherde i Alsen under
danska tiden. Han hade
svartkonstbok och kunde
trolla.
 En sommar brydde han sig
inte om att ta in höet i
ladorna, fast han hade många
drängar. När alla andra var
färdiga med "höjan" och allt
hö var inkört i ladorna på
andra gårdar, gick Ola i Trång
en kväll ut på ängen. En dräng
följde efter i smyg och såg
hur höet liksom sögs från
hässjorna, in i ladorna. Med
gudstjänsterna var det si och
så under Olas tid. Mässfall
var inget ovanligt. Mellan
Alsen och Offerdal ligger en
sten som än i dag  kallas
"körsch-gång-stein", också ett
minne av Ola. En bondmora
hade med sin man gått till
kyrkan fär att bli kyrktagen,
som det hette, men möttes av
mässfall. På vägen hem mötte
hon emellertid prästen. När
hon beklagade sig över sin
missade kyrkgång menade
Ola, att ingen skada voro
skedd. Han bad kvinnan
knäfalla på en sten vid vägen.
Där skedde så hennes
"kyrkgång", då Ola menade
att platsen för dylikt inte hade
något att betyda.

Det ryktas om Ola i Trång att
han hade en svartkonstbok.
Detta ryckte var levande ännu
1876 när gamla kyrkan revs.
Boken skulle vara gömd
mellan muren och gravhällen,
som var inmurad på östra
gaveln. Så sas det. Fullt med
folk kom för att se om ryktet
talat sant. Men alla fick gå
hem med oförrättat ärende.
Ingen svartkonstbok hittades
den gången.
Svartkonstbokens gömma är
en hemlighet som Herr Ola i
Trång tog med sig i sin grav
på Alsens kyrkogård.

( Källa: Sällsamheter i Jämtland av Daga

Nyberg)

Härnösands stifts
herdaminnen

Oluf Nielsen (1620-56), f. i
Mo, Alsens s:n 1583, enl.
grafstenen på Alsens
kyrkogård. Förmodligen är
han densamme Oluf Nielsen,
hvilken uppföres som
sogneprest i Beistadens
prestegjeld i Trondhjems stift
åren 1610-15. Denne
vidimerar näml. ett
jämtländskt bref rörande
Alsen (DS 5: n. 4027a). Han
hade tydligen varit vice pastor
i Offerdal någon tid, innan
han 1620 af herr Peder,
gamell prosten, på
öfverhetens befallning
insattes till sogneprest,
»saavell som thillforne att
trage hans kalld aff
bönderne».
På tinget i Offerdal 11 dec.
1621 sporde fogden Dan.

Rasmussen herr Olof i Mo till
om det afguderi, som var
gängse i de olaga kapellen i
Offerdal. Af undersökningen
framgick, att ett par kapell
från katolska tiden ännu
funnos i skogsbygden,
däribland ett vid gården
Landöen, hvarest man
uppställt några från kyrkorna
utkastade helgonbilder och
brukat åtskillig vidskepelse.
Så hade en barnsängskvinna,
som i 8 dagar låg i pina, fått
rådet att sända en annan
kvinna till därvarande kapell
och offra några gåfvor för sin
förlossning. Hon gaf ett
halskläde, som ännu befanns
liggande på en S:t Laurentii
bild i kapellet. Detta hade
dock skett omkring 23 år
förut; kvinnan var död, men
hennes man erkände detta. En
annan bekände, att han fört ett
beläte till Öster kiellens
kapell, som benämndes
»korset». De i trakten boende
hade begärt att få behålla
samma kapell. »Then beklede
billede bleff fördt for retten
och siden opbrendt.» Vid
allmänna landstinget på
Kungsgården 16 febr. 1622
föredrogs ärendet, och domen
föll, att nämnda kapell skulle
genast nedrifvas; de ännu
lefvande, som af
vankunnighet brukat någon
förargelse i förn:da kapell,
skulle stå kyrkstraff och gifva
något åt de fattiga, men den
som efter denna dag brukade
något afguderi, skulle  straffas
efter ordinantien. (Jdb.)
Herr Olof bodde själf aldrig
på prästgården i Offerdal, utan



först på Mo, sin fädernegård,
till dess han köpte ett hemman
i Trång, där han enligt sägen
slog under sig hela byn med
undantag af en
hemmanslott,som ägaren på
inga villkor ville afyttra, på
grund hvaraf de bägge
grannarne stodo på så spänd
fot, att de icke kunde förmås
att använda samma hink till
den gemensamma brunnen i
byn. Detta gaf anledning till
klagomål, att khden
vanhäfdade prästborden i
pastoratet och lät Offerdals
prästgård alldeles förfalla,
sättandes här den ena
landbonden efter den andra,
»som tröskade omsider säden
i hvardagsstugun». Man
finner att khdens ständiga

vistande i annexet äfven
underhöll Alsenbornas gamla
missnöje att nödgas sortera
under
Offerdal som
moderförsamling. År 1642
sattes efterträdaren till
vicepastor under khdens
orkeslöshet, och 1644 fick
herr Olof i Trång prostens
befallning att hädanefter
ingen tjänst förrätta; han
fortfor ändock länge därmed.
Fick i anseende till sin trohet
under krigstiden
gården Trång fri från utlagor
och utskrifning enl. kgl. bref
24 dec. 1648.
Han afled 12 nov. 1656.
G. 1) m. Elin Larsdotter 2) m.
Märit Hemmingsdotter,
efterlefvande.

Barn i 1. giftet: Måns

Olofsson, bodde i Åkeräng, d.
21/4 1692, begr. i
faderns graf; Nils Olsson, f.
1624, bodde i Landön, d. 30/1
1706. -
I 2. giftet: Eline, g. 14/10
1660 m. Erik Nilsson i Viken,
sedan i Hof; Olof,
döpt i Trång 24/10 1647,
antog namnet Trangius,
komm. i Alsen; Isak Oluffsen,
f. 1649, bonde i Åsen, d. före
1685; Kirstin, döpt i Trång
21/5 1652.
Efter Jämtlands intagande
1644 utn. en Ravaldus Jonæ i
maj s. å. till svensk
pastor i Offerdal, men
tillträdde aldrig.



Lungmos

När lungorna blivit
vattenlagda, så att blodet är
väl utdragit, kokas de uti
vatten, och vid första
uppkokningen skummas väl;
när de då blivit så möra att
det lätt kan nypas igenom
dem med fingren, tagas de
upp och skrädas ifrån allt det
som är odugeligt. Sedan
hackas de ganska fina med
litet lök och persilja, och då
de äro hackade, läggas de uti
grytan med ett stycke smör;
låter dem därmed litet fräsa
tillhopa, men röres om att det
icke brännes; sedan slås därpå
så mycket som är nödigt av
den soppan det kokat uti,
vilken förut bör vara silad
varm genom durkslag, så att
det feta härtill också kan
nyttjas. Låt det koka med
något rivit bröd, peppar och
salt, till dess

samligt, så kan det anrättas.
Den som häruti vill bruka
korinter, så läggas de uti att
de bliva kokade. Även om så
behagas kan ock slås litet
ättika uti. Somliga bruka att
taga levern ibland lungorna,
men då bliver lungmoset
något kärvt; men vill man
lägga uti av det köttet, som
sitter på huvudet, så smakar
det väl. Lungmos av kalv
göres på samma sätt.

RECEPT.

Helstekt gräfling

En ung gräfling, krydor, smör.
Då gräflingen är flådd,
urtagen och putsad, lägges
den i vatten, som på 24
timmar ombytes en gång. Det
feta traaktiga [sic]borttages,
hvarefter kötet förvälles två
gånger och skummas;
kokningen bör fortgå några
minuter hvaje gång, så att lukt
och smak af tran försvinner.
Derefter lägges den i nytt
vatten med kryddor, såsom
salt, peppar, nejlikor
lagerblad, lök, enbär och
något ättika, samt får koka
tills köttet kännes mört;
spadet frånsilas, och
gräflingen insättes i ugn,
stekes hel med smör,
öfvergjutes ofta med något af
det frånsilade spadet och
påspädes med grädde efter
smak. Upplägges, serveras
och är lika god varm som kall.

Ättlingar till Brita Katarina Persdotter född i Revsund 1839,
och hennes dotter  Ingrid Brita Sjöholm Född i Bodsjö 1873.
För delgivning av brev som de har skickat till Brita Katarinas
syster  Ingeborg Persdotter född i Revsund 1848.
Ni kan höra av er på elma@ebrevet. nu


