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Bredsjöfinnarna
Del: 2

Första drabbningen.

Det var en vacker
sommardag; Bredsjö-Ante
gick som vanligt ut för att
gräfva i sin åker, men tog
emot vanligheten sin bössa
med sig under armen och då
hustrun tillfrågade honom om
orsaken dertill, svarade han
helt kort: "Jag väntar
främmande i dag" - ty Ante
visste mycket väl på förhand,
hvad som komma skulle. Allt
gick godt och väl till fram
emot aftonen och intet
"främmande" syntes till; men
helt plötsligt förnams då
inifrån skogen ett väldigt
rytande, som kommit hvarje
annan människa, utom
Bredsjö-Ante, att darra till lif
och lem, men denne utbytte
helt lugnt sin spade mot det
laddade flintlåsgeväret, och
då Skäla-Han's utskickade
"främmande" kom Ante in på
lifvet small ett skott, som
sträckte nalle till marken död
och badande i sitt blod.
(Stället, der denne björn enligt
sägen föll, kallas ännu i dag
"Björnlägdan".)

Men Skäla-Hans var
ingalunda belåten med sitt,
som han genom trolldom
erfor, misslyckade försök,
hvårföre han återigen "ställde
björnen" på sin granne, men
lagade tillika så, att ingen
kula kunde bita på nalle den
gången. Bredsjö-Ante var den
gången ute i skogen, då han
sammanträffade med sitt
"främmande" och hade äfven
sin bössa med, ty han visste
nogsamt, hvad som komma
skulle; men som det small
kom kulan studsande
tillbaka och surrade tätt förbi
örat på Bredsjö-Ante och så
fick han med ens klart för sig
huru det var fatt. Till all lycka
hade Ante sin yxa med sig
och emedan Skäla-Hans
glömt att skydda björnen mot
stålet, föll han efter en väldig
strid med klyfvet hufvud till
Bredsjö-Antes fötter.
Men Skäla-Hans var ännu
icke belåten, utan skickade i
väg nalle n:o tre och sade:
"Bite hvarken bly eller stål på
dig!" Bredsjö-Ante, som
lätteligen förnam detta, gjorde
sig en kula af silfver, hvilken
han satte midt i hjärtat på den
utsände besten och så var
saken klarerad äfven för den
gången.
Sedan Bredsjö-Ante på så sätt
fått tre vackra slakt, kunde
han icke uraktlåta att skicka
vännen Hans en "smakabit" af
det myckna köttet och
uttrycka sin tacksamhet för
den myckna välfägnaden.

Men Hans blef rasande och
sade: "Skam och inte jag må
skicka sådana godbitar in i
halsen på. Bredsjö-Ante"; och
ifrån den dagen koranio häller
inte några björnar, utskickade
af Skäla-Hans.

Fortsättning i nästa nummer.

Priser 1755

Lön:   Smed 27 daler
kopparmynt i månaden.

Kvinnokläder:  1 halvsiden-
klänning 3 daler 24 öre
kopparmynt, 1 solhatt 7 daler
28 öre kopparmynt, 1 aln
fransk lärft 3 daler 18 öre
kopparmynt.

Mat:  1 vetebröd bakat med
mjölk om 1,5 lod 1 öre
kopparmynt, 1 mark färskt
oxkött 22 öre koppar mynt.

Dryck:  1 kanna söt mjölk 24
öre kopparmynt. 1 oxhuvud
vanlig Bordeaux ca 250 daler
kopparmynt.

Fattighjälp:  Mat till den
fattige 3 öre kopparmynt om
dagen.

Resor:  Bondvagn 6 öre
kopparmynt per mil. Måltid
på gästgivargården med spisöl
1 daler 4 öre kopparmynt.

Övrigt:  1 ljus 3 öre
kopparmynt.



Bad

Noga afpassade efter hvarje
individs ålder, hälsotillstånd
och kroppskrafter främja bad i
olika former den friskes
välbefinnande, häfva många
sjukdomsanlag eller vissa
redan till utbrott komna
sjukdomar och öka
motståndskraften mot en stor
mängd sjukdomsalstrande
inflytelser.

Skola baden medföra denna
välgörande verkan, har man
dock att noga iakttaga:

A) att en sjuk person icke bör
taga bad i någon form utan att
först hafva frågat läkare till
råds; han riskerar annars att
med badet förvärra sitt onda
eller att ådraga sig andra,
farliga sjukdomar;

B) att äfven den friske och
starke bör iakttaga de
försiktighetsmått, som här
nedan angifvas;

C) att den, som icke fördrar
kalla bad, kan försöka härda
sin hud med regelbundna
kalla tvättningar och
afrifningar; dock bör man
icke börja härmed före det 5:e
lefnadsåret;

D) att man icke bör öfvergå
direkt från varma bad och
tvättningar till kalla, utan först
till ljumma och sedan
småningom till allt svalare
och kalla; samt

E) gå icke heller i fråga om
kalla bad eller badning i
allmänhet till öfverdrift. Kalla
bad. De viktigaste reglerna
vid badning i öppet vatten
äro:

1) Bada icke vid illamående,
icke efter en starkare måltid
(först 2 a 3 timmar därefter),
icke efter en genomvakad
natt, icke vid häftiga
sinnesrörelser samt till sist
icke efter att hafva förtärt
spritdrycker;
endast därigenom kan den

2) gå icke för fort på vägen
till badet;

3) om badstället är obekant,
bör man vid ankomsten dit
göra sig förtrogen med
förhållandena både i vattnet
och på stranden, där
uppstigningen skall ske, se
efter om där finnas stakar och
störar, snärjande vattenväxter,
glasskärfvor, hala stenar och
klippblock o.s.v. samt om och
åt hvilket håll vattnet
strömmar. Uraktlåtenhet häri
har kostat månget
människolif;

4) Bada helst i sällskap med
en person som kan simma och
dyka eller som är till hands
med en båt;

5) Man kläder af sig långsamt
men går sedan genast ned i
vattnet, helst genom att hoppa
i med hufvudet före, i annat
fall bör kroppen genast helt
och hållet doppas under;

6) Svagare personer böra icke
stanna i vattnet längre än
högst 5 minuter, i synnerhet
om vattnet är kallt.



7) Efter badet kläder man sig
raskt;

8) Tag motion efter badet.

Varma bad äro nödvändiga
till att rena huden, äfven om
man än så flitigt tar kallbad.
Vattnet i ett sådant reningsbad
bör vara 35 till 36 grader
varmt, och badet bör tagas 2
gånger i veckan. Använd
härvid alltid såpa eller tvål, ty

feta smuts aflägsnas som
bildas genom
hudutdunstningen. Tag en
hastig kall afsköljning eller
dusch efter det varma badet.
Friska personer kunna som
reningsbad taga ångbad; sjuka
eller sjukliga personer böra
antingen helt och hållet afstå
från dessa bad, eller taga dem
först efter anvisning af läkare.

Bad för barn. Barn under 4 år
böra dagligen tvättas eller
badas i från början 36 grader
varmt och med tilltagande
ålder något svalare vatten.
Efter femte året ger man
barnet två varma reningsbad i
veckan och dessutom dagliga
tvättningar öfver hela
kroppen.

Allmän anmärkning. Den,
som icke badar någorlunda
regelbundet, bör åtminstone
som en ersättning därför, om
också mycket klen, ofta byta
om underkläder och framför
allt begagna särskildt
nattlinne, emedan äfven
därigenom huden hålles
åtminstone någorlunda ren.

På 1300-talet tog det 150 år
att ta sig ur en kris. Jämfört
med det, är dagens kris en
fnurra på tråden

Historieprofessor Dick Harrison



Jag har hittat en artikel av Claes Andersson i Skantzen tidningen nummer 11, våren 2006, som
utges av Svedvi Berg hembygdsförening www.svedviberg.se . Den handlar om en
kolerakyrkogård i kvarteret där jag och min Fru Elisabeth bor.

HISTORIEN OM EN KOLERAKYRKOGÅRD
DET VAR VÄL INTE SÅ LYCKAT att bygga villor på en kolerakyrkogård, det tyckte nog de styrande i
Hallstahammars municipalsamhälle i slutet av 1920- och början av 1930-talet, men likväl så gjorde
dom det i alla fall. Koleran härjade i Sverige mellan 1834-73 under den tiden hade vi nio epidemier,
c:a 25.000 personer insjuknade av vilka hälften dog. De människor som dog fick ej begravas på
kyrkogården utan hänvisades till speciella kolerakyrkogårdar. Flera av dessa finns efter
Strömsholms kanal, bl.a. uppe i Lustigkulla och utefter ån vid Surahammar, samt en som
ligger mitt i Hallstahammars centrum. Den kyrkogård som jag åsyftar finns i kvarteret mellan
Parkgatan, Villagatan, Bergsvägen och Skolgatan. Men varför vet jag det.
Jo min farmor var född i Svedvi socken 1872, i en av arbetarbostäderna vid Gamla Herrgården,
den herrgård som flyttades på 20-talet till Vallby friluftsmuseum i Västerås för att slippa ruttna ner.
Hallstahammar hade inte resurser att bevara och underhålla den gamla byggnaden, därför tog Västerås
stad hand om den, annars hade den nog inte funnits kvar. Min farmor var född i ett av arbetarhusen
och hennes far var kusk och hästskötare och hette Karl Bergström och var född i Bergs socken. Som
skola hade hon den gamla skolan som låg vid järnvägen mitt emot Missionskyrkan, och i söndagsskola
gick hon till Sionsborg, eller som vi sa "Bönhuset", som låg efter Parkgatan, mitt emot Vårdcentralen.
Bönhuset köptes upp av Hallstahammars Bruk och byggdes om till bostäder. Bruket ägde i princip all
mark som det centrala Hallstahammar är byggt på. När farmor och farfar besökte oss på Trollebo 159,
nuvarande adress Villagatan 7 så sade hon "jasså ni bor på kolerakyrkogården", och då berättade hon
att där begravdes arbetare vid Bruket och ortsbor. Hon sade att hon gick efter en gärdesgård utefter
skogskanten ner till Sionsborg där missionarna hade söndagsskola. Hon var förresten skolkamrat med
Arvid Johansson, vilken gick under smeknamnet "Fyll-Arvid" för att han var så glad i flaskan. Det
fanns ytterligare en person som minns det träkors som fanns där när hon var liten. Sonja Andersson,
gift Hammar, bodde nere på gärdet, som dom sa, stugan låg vid gamla telestationen. Fick dom post
kunde det stå "Andersson på gärdet, Hallstahammar" och det gick fram. Så träkorset togs nog bort i
slutet av 20- talet när bebyggelsen tog fart. Villan på Villagatan 7 uppfördes 1932-33, då jag som
åtta månaders pojke i augusti 1933 kom med mina syskon med flyttlasset från Tumba.
Claes Andersson

Kolera är en smittsam tarmsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae via ett exotoxin.
Toxinet verkar genom att påverka adenylatcyklas vilket resulterar i att tarmens celler börjar utsöndra
elektrolyter med vilka vatten dras med. Sjukdomen kan inom några få dagar ge våldsamma diaréer.
Koleran, i Sverige ofta kallad 1800-talets ÓpestÓ, var redan under klassisk tid en benämning på en
magsjukdom.
Till Sverige fördes koleran först till Göteborg i juli 1834  med en sjöman, Anders Ryberg 52 år och
hans hustru Anna Persdotter 55 år. Bägge avled bara efter 12 timmars insjuknande, och i augusti
samma år bröt den första epidemin ut i Göteborg. Koleran återkom åren 1850, 1852, 1853, 1855, 1857,
1859, 1866 och 1873. Vid den största av dessa, 1834, insjuknade mer än 25 000 personer av vilka
drygt hälften dog.
Herr Matts



Häggbärs- brännwin
Af wäl mogna häggbär , som rensas från qwistarna,
tages 1 drygt skålpund till 1 kanna brännwin. Bären
stötas med stenar i en marmormortel, och massan
läggges i en butelj med 8 kryddnejlikor, 1/2 lod stött
kanel, något citron- eller pomeransskal, efter behag, och

1/2 skålpund stött socker, däruppå slås brännwinet, som ofta omskakas, och står
14 dagar. Då silas det först genom linne, och massan kramas, hwarefter det åter
står några dagar, afhälles sedan warsamt från det tjocka, som satt sig till botten,
och det klara filtreras.

Blomkål med söt grädda och ost

Rensa blomkålen lägg honom uti ett kärl att koka, som är tätt lock uppå och så
mycket kallt vatten uti, att det står jämnt med och litet över kålen. Låt honom
koka lyckt med litet smör, en liten bit socker och litet muskotblomma, till dess
han bliver väl mjuk och då tages han upp, Lägg i samma käril, som han kokat,
ett stycke smör och låt det smälta, lägg därtill litet mjöl och låt fräsa. Slå däruti
den soppan, som kålen kokat med, och litet söt grädda, och låt koka upp, men
vispa eller rör uti att det ej klimpar sig. Då lägges kålen därtill och litet riven ost,
som är god, låt sedan litet stå och sakta koka, men omskakas som oftast och sltas
efter smak. Nät han anrättas, så rives litet muskot över, och sedan  garneras med
vad som behagas.

Ingredienser: blomkål, vatten, smör, 1 sockerbit, muskotblomma, mjöl och
grädde, riven ost, riven muskotnöt



Hammerdals tingslags Dombok
1648 Ht
(Källa: Jämtlands domsagas domböcker 1647 -1653 , vol. AI:3a, sid. 88 - 90. ÖLA)

Anno 1648 den 28 Nov. höltz laghe tingh uthi befallm: w:tt Peder Erichzsons

nährwaro sampt de12 edsuorne lagrättesmänn.

1.

Uplästes landstingz acterne daterade den 22 huiz, athskillige nödige ehrender angående.
2.

Tillspordes tingzalmogen om dem något resterade på sitt uthgifne kiött och smör till
guarnizonen och huru mycket huart Ib lofwades förr att betalas: de suarade 1½ ort Ib kiött.
Men Hammerdalz mennen sadhe sig inthed förr bekommet, förmodde likwäl af bef:e Johan
Christopherson blifwa betalt. Ströms män bekende sig betalte.
3.

Befaltes länsm: medh de 12 edsuorne förfärdiga en wiss lengn på alle husmänn, gerningz
karler, bonde sönner som handel drifwa. Item alle dränger som tiena för full och half löhn.
Prästen den underskrifwa och besegla, med dedt första sädan lefwerera.
NB Uthi Fyrås ½ tunland gammalt crone obyxlat som Erik Olofsson bruker.
Crone fisken obyxlade
1. Låfisket i Hallen
2. Rågnohr - - -
4.

Länssm: föredrager rätten, att Sjul Persson hadhe belägrat Märit Andersdotter, sin 3 männigh
tienandes hos kyrkioherden Her Mårthen. Siul tilfrågades om han kende sig wara barnafadren
der till han icke neka kunde.
Resol. Bleffw af rätten afkent, at Siul Person skulle må bötha 40 m:r, 3 cap. gift:b: och förlika
henne för nesa sino, effter som hon ähr af echta säng, och han icke samtycker henne till sin
quinna. Om kyrkiostraffet, står till capitlet.
5.

Simon Israelsson besofwet för echtenskapet, Sara Andersdotter, den han nu till echte tagett
hadhe.
Resol. Effter han hafr taget henne till echta sachfelt till 20 m:r, 3 cap. gifft: der af tridie parten
behölt han sielf som rätte målsejagare.
6.

Länssm: anklager Olof Larsson i Håxåsen för tresko i skiutzande nu marknaden war och
befalte fanen föra Suen Guldsmed.
NB Borgmest. Sven Eriksson hadhe Hr landzhöfd: zedel på skiutzhest, till att upkiöpa någre
renar till crone behoff.
Resol. Effter såsom Oluf Larson icke kunde dertill neka, ergo sakfelt till 3 m:r för stempning -
33 cap ting.
7.

Anders Sjulsson uthi afsoning till salig Olof Perssons arfwinger uthlofwade 8 Richzdalr med
handeband förlicht medh Erik Matsson. Dito penngerne ehrlagde
[i marginalen:] NB: 1647 höstetingh den 17
8.

Jöran Andersson i Tullingsås [Tulsås], eller hans brodher Nils Andersson, framladhe een



kiöpe skrifft, förmelandes att han hadhe kiöpt 2 bröders parter till sin odelz part. Men Anders
Jonsson [Jöenson] ibidem, som brukar den fierde parten och ähr stiffbarnens stiffader, begerer
han må inlössa de 3 parter under barnen.
Resol. Effter såsom Anders Jonson icke å sine wegne uthan på sin stiffbarns, som allenast 1/4
part tillkommer och barnen ähre än nu omyndige: Huarföre afsades af den ringa rätten att
Anders Jonson ingen rätt hafr till att inlössa dee 3 parter, uthan Niels Andersson dem behåller
och gifr till barnen afrad åhrligen, så länge de komma till sine myndige åhr.
[i marginalen:] Gift - cap 15. - 2: Cap jord.
9.

Jöns Nilsson i Jonsgården begerer få uth lössa Claes Jonsson i Sikås de 4 mäl:ger jordh som
han i Jonsgården ähr odelzbohren till. Bleff af rätten dem emellan lagt, att Claes Joenson
skulle bekomma 8 Richz d:r huilke tå straxt på tingzbordet lefwererades. Men de 2 syt:
mälinger behåller Clas Jonson.
10.

Olof Olofsson i Gåxsjö kerer effter 19 mälinger jordh som Per Sjulsson i Hallen bortsolt
hadhe till oskyld man Her Mårten Halvarsson [Haldwardj], begerer få niutha H: K: M:tz nåd.
resol.
Res. Effter såsom Per Siulson icke ähr tillstedes, remitterat till näste tingh.
11.

Carl Hansson ifrå Fagerdal kerer å sin och sine syskons wägne effter 2 tunland jord i Fagerdal
som Olof Eriksson åbohr. Oluf Erichson framlade een berättning lydandes att han hadhe
bortsolt sin hustros jordhpart och andre lösörer för 15 Richzdalr dem han hadhe lagt i jordh
uthi Fagerdal. Än hadhe the kiöpt tillsamman 5 melinger för 5 Richz d:r af Cherstin
Hansdotter i Hallen, item mycket gården förbättrat, och jorden uthbrukat.
Resol. Karl Hansson dömes till 10 mälinger. Erik Ingebrigtsson till 5 mälinger. och Oluf
Erichzon de kiöpte 5 mäliger.
Oluf Erichsson skall igen bekomma de 20 Richzd:r item böxle pengr effter zedelens innehål,
och wedderläggning för bruk och öf:rbyggnat, der med skall Oluf Erichson afstå.
12.

Björn Botolfsson i Solberg kerer effter 3 tunsäd ibidem, som Lars Pålsson oskyld besitter.
Lars Pälson dömes af gården medfästtiden och Biörn Botolffson tillträder, gifwandes tilbaka
böxle peger och weddergäll för öf:r bruk och byggningh.
13.

Per Eriksson i Näset i Fjällsjö sochn kerer effter 17 Richz dalr som suentj. Staffan bekom och
lofwethe sin son till knicht, men inthedt effter kom. Remitt: till dess Staphan kommer
tillstädes.



Koka soppa på en spik

Det var en gång en gumma som var rysligt snål och otrevlig
mot alla. Detta trots att hon hade det gott ställt och inte
saknade något här i världen. En kväll när det regnade och var
kallt ute knackade det på hennes dörr. Det var en ensam
luffare som undrade om han kunde få övernatta hos gumman.
"Ånej! Det här är minsann inget värdshus", menade gumman.
Men luffaren sa att han var tacksam om han bara kunde få
sova på golvet framför brasan. Till slut gav gumman med sig
och släppte in honom.
Luffaren undrade om det kanske gick att få något att äta
också. "Aldrig i livet", skrek gumman. "Jag har knappt så det
räcker för mig själv. Hur ska jag då kunna mata andra också?"
"Allt jag begär är att få låna en gryta, så kan jag laga min egen
mat", förklarade luffaren. "Se, jag har en sån god spik att koka
soppa på så jag klarar mig med det." Koka soppa på en spik?
Det hade gumman aldrig hört talas om, så nu blev hon
nyfiken. Hon hämtade en gryta och började koka upp vatten i
den. Luffaren släppte ner sin spik i grytan och rörde försiktigt
om i vattnet. Efter en stund provsmakade han. "Mmm! Det
blir allt en läcker soppa det här", sa luffaren och såg nöjd ut.
Just som gumman själv skulle provsmaka sa han: "Men det är
ju klart… Med lite mjölk och lite mjöl så hade den blivit ännu
godare. Men finns det inget så blir soppan god ändå." "Åjo",
sa gumman. "Nog har jag väl lite hemma." Och så gick hon och hämtade mjöl och mjölk.
Luffaren provsmakade igen och såg nöjd ut. "Det här blir en härlig soppa! Fast ännu godare
blev den ju med lite salt och peppar i." "Det är klart att jag har salt  hemma", sa gumman och
hämtade. Luffaren smakade av soppan igen och sa: "Det blir en riktigt lyckat soppa, det här.
Fast kunde man hälla i lite grönsaker och några köttbitar så skulle nog självaste konungen
också bli nöjd med soppan!" Genast gick gumman och hämtade vad hon hade hemma.

När soppan var färdiglagad hällde luffaren upp maten till både
gumman och sig själv. Gumman åt för glatta livet. Aldrig hade hon
väl smakat en så god soppa och hon kunde inte berömma luffaren nog
för hans goda matlagning. Nästa dag när luffaren gav sig av fick han
en slant av gumman. "Den ska du ha för att du lärde mig koka soppa
på en spik", sa hon. "Så billig mat kan inte vem som helst laga."
Luffaren tackade artigt och gick sin väg, glad över att den snåla
gumman också var en dumbom. För visst märkte väl du att det
behövdes mer än spiken för att göra soppan god?


