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Inledning
Sensommaren 2012 reste jag och min hustru, Karin Alexanderson, i mina fäders spår i Västervåla 
socken i norra Västmanland. Där har min mormor, Hanna Andersson (1893-1955), sitt ursprung. 
De förfäder som vi här ska följa kom från Stabäck i den nordöstra delen av socknen. Visserligen 
föddes Hanna i Västanberg och hennes far, August Andersson (1865-1928), i Bondfallet, bägge 
platserna i socknens sydöstra del, men Augusts far, Anders Matsson, föddes i Stabäck 1825 och 
bodde där till 1851. Anders Matssons förfäder på manslinjen var så långt vi kunnat spåra 
bergsmän i Stabäck och detta har väckt vår nyfikenhet. Denna berättelse har skrivits utifrån vad vi
läst oss till och vad vi sett. Vi hoppas att den ska vara till glädje för efterkommande. Berättelsen 
kan ses som en släkthistoria men också som ett stycke mikrohistoria där vi får följa bergsmän, 
bruksherrar och slutligen kapitalistiska bruksidkare. Berättelsen bygger i hög uträckning på Petrus
Norbergs ”Bidrag till Engelsbergs bruks historia” från 1934, dels därför att den insiktsfullt och 
kunnigt redogör för bergsmännens och brukets historia i denna del av Västervåla, dels för att vi i 
denna möter många förfäder och släktingar. 
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Berättelsen består i allt väsentligt av två delar. Vi har försökt skriva Stabäcks historia där vårt 
fokus varit förfäder och släktingar (förfäder har markerats med fet stil, i alla fall första gången de 
nämns). Men vi har också den egentliga släkthistorien, där vi får följa förfäderna i Stabäck, 
släktled för släktled.

Ett senkommet tack till Ragnar Wahlfeldt, min mammas kusin, som 1995 visade oss släktgårdar i 
bl.a.Västervåla och försåg oss med skrifter och material. Ett tack också till Elsa Holm, nuvarande 
ägare till Stabäcks gård, för material och engagemang.

Berättelsen skrevs hösten 2012. Under tidig vår 2014 gjordes en del korrigeringar och tillägg. Till 
detta ska också tilläggas att 2014 har också Elsa Holm en berättelse som i huvudsak tar vid där vi 
slutar vår berättelse.

Falun 2012-09-23/2014-03-20

P-O Tellander

Stabäcks bergsmansby

Stabäck ligger i skuggan av Engelsbergs bruk, som sedan 1993 finns på UNESCO:s lista 
över världsarv. Bruket kom i själva verket att ligga på mark tillhörande byarna 
Englikbenning och Stabäck, avskilda från varandra av Snytån som förbinder sjöarna 
Snyten och Åmänningen. Stabäcks ägor låg på den östra sidan av ån.1 

Namnet Stabäck består av en sammansättning av orden stav [(j) Staffbække 1462] och 
bäck. Innebörden av förleden är svår att avgöra då betydelsen skiftar, t ex 'gränsmärke, 
käpp, påle' etc., men ortnamn på stav ”har också ansetts syfta på platser, där man hämtat 
virke, till exempelvis, laggkärlsstavar eller andra stavar.”2 Efterledet bäck skulle kunna syfta 
på Snytån men enligt ortnamnsforskaren Harry Ståhl används ordet bäck i ortnamn när 
den syftar på små vattendrag.3 Det är därför mer troligt att efterledet kommer från den 
lilla bäck som rinner genom byn och ut i sjön Snyten längre åt nordost. Byn Stabäck 
ligger nämligen 1 ½ km nordost om Engelbergs bruk. I den kulturhistoriska 
byggnadsinventering som gjordes för Fagersta kommun 1977-1979 hävdas också att 
namnet på byn har uppkommit i anslutning till den bäck som rinner genom Stabäck.4

Den bergiga terrängen har gjort att inägorna runt Stabäcks by upplevs som splittrade och
när ovan nämnda byggnadsinventering gjordes på 1970-talet så höll redan ägorna på att 
växa igen.5 Under vårt besök 2012 kan vi konstatera att denna process har fortsatt. Byn 
utgörs av en gles grupp gårdar och torp utmed den gamla landsvägssträckningen. Vid 
sidan av bergsmansgården, till vilken vi ska återkomma, finns gården Stabäck 2:54, med 
timmerbyggnader från 1700- och 1800-talet och arbetarbostäder från 1800-talet och 

1 Larsson, Lars M. (red.) 1700-talet i vår bygd: Västanfors, Västervåla. Fagersta: Fagersta-Västanfors hembygds- och 
fornminnesför., s. 91.

2 Ståhl, Harry (1985). Ortnamn i Västmanland. Stockholm: AWE/Geber, s. 102.
3 a.a.[anfört arbete], s. 100.
4 Fagersta kommun: Västanfors och Västervåla socknar : [kulturhistorisk byggnadsinventering]. (1980). Fagersta: 

Fagersta bibl. (distr.), s. 82.
5 a.a., s. 82.
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sekelskiftet.6

Stabäcks by utgör den äldsta bebyggelsen i denna del av Västervåla och här har bedrivits
bergsbruk sedan medeltiden. I själva verket är det som senare skulle bli Engelsbergs 
bruk baserat på avstyckningen Englikbenning som gjordes i slutet av 1300-talet.7 I 
skattelängden 1371 nämns emellertid inte byn. I Bidrag till Engelsbergs bruks historia 
förklaras detta med att dåvarande ägaren av ”Stabäck och Englike eller nuvarande 
Engelsberg” möjligen var frälse och just därför saknades i längden. Tack vare en mer 
öppen och odlingsbar jord antas Stabäck vara 'bolbyn' (ursprungsbyn) i trakten. 
Bergsmännen här skulle emellertid snart få konkurrens av ”den driftiga tyska delen av 
borgarklassen i köpstäderna vid Mälaren.” En sådan var Englika, som anlade en hytta – 
Englikbenning (se faktaruta 1). ”Antagligen köpte han eller åtminstone någon av hans 
arvingar även Stabäck.”8

Faktaruta 1 Betydelsen av ortnamn på -benning

Efterledet i Englikbenning kommer av ordet 'bygning' som syftar på hyttbyggnaden och är en namnform 
unik för Norbergsbygden (Ståhl, Harry (1985). Ortnamn i Västmanland. Stockholm: AWE/Geber, s. 67f).

'Englika-släkten'

Den Englika som gav namn åt det som senare blev
Engelsbergs bruk var farfar till frihetshjälten
Engelbrekt Engelbrektsson. 'Englika-släkten' har
starka kopplingar till Stabäck. I ett pergamentsbrev
av den 22 februari 1462 nämns 'ængleka j staffbække'
(jämför ortnamnsdiskussionen ovan).
Landskapshandlingarna för år 1539 har en Englika i
Stabäck. I olika räkenskaper för 1558 förtecknas för
Stabäck dels endast Englika, dels Englika och
Engelbrekt. Englika dog troligen detta år och
Engelbrekt, sannolikt son till Englika, ska sedan
ensam stå förtecknad för Stabäck. Enligt Älvsborgs
lösen 1571 ägde Engelbrekt i Stabäck tillgångar som
om längden att döma gjorde honom till den rikaste i
Västervåla. Han var den ende i Norbergs bergslag
som bar namnet Engelbrekt och förekommer i
handlingarna så sent som 1588. Året efter (1589)
nämns istället Thomas Sigfridsson och år 1593 finns
två 'åbor' i Stabäck, nämligen nämnda Sigfridsson och Staffan Olufsson. ”Av namnet att 
döma är de ej söner till Engelbrekt, men de kunna mycket väl ha varit mågar till honom, ...”. 

6 a.a., s. 82.
7 a.a. s. 82.
8 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 

anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 4ff. .
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Tomas Sigfridsson flyttade senare till en 'utjord' till Stabäck, Långgärdet (som låg i 
närheten av Västervåla kyrka) och bodde där 1615. ”Att han på något sätt var befryndad 
med Stabäcks-släkten, sannolikt som måg till Engelbrekt, taga vi för givet.” Där skulle också 
senare namnet Englika användas fram till 1807.9

Det är naturligtvis en spännande om ock en aning barnslig tanke att vi skulle ha anor i 
den släkt som frihetshjälten Engelbrekt tillhörde. Men det är lika bra att redan nu 
konstatera att vi inte kunnat styrka något släktskap mellan 'Englika-släkten' och våra 
förfäder. Vi kan visserligen konstatera, även om kopplingen synes en aning långsökt, att 
namnet Tomas förekommer hos våra anfädrar i Stabäck, samma namn som den ovan 
nämnde Sigfridsson bar som eventuellt var måg till Engelbrekt i Stabäck. Namnet Tomas
förekommer också i Stabäck - ”Tomas i Stabäck” - 1600 och 1608.10 Men det ska vägas 
mot det faktum att vi ännu inte hittat någon med namnet Englika bland våra anfädrar 
och släkt i Västervåla.

Från Stabäcks hammare och hytta till ”Stabäcks bruk”

Det har, som ovan framgått, funnits
bergsmanshyttor i Stabäck sedan äldsta
medeltid. Vid den lilla bäcken som rann ut i
Snyten har det funnits primitiva blästerugnar
och senare masugnar. Där vid bäckens utlopp i
sjön 'blåstes' den sista hyttan 1751 och den sista
hammaren tystnade 1748. 

Då hade redan bergsmännen i Stabäck påbörjat
flytten av järnframställningen till det större
vattendraget Snytån. Där på den östra sidan
byggde bergsmännen en egen hammare år 1614
som lades ner 1877 och en hytta vid Sågholmen
år 1662, som lades ner 1752.11 

”Stabäcks bruk” finns nämnt i historien. Varför vi valt att ändå sätta citationstecken 
kring begreppet får den följande berättelsen visa.

Per Larsson Gyllenhöök och Stabäck

Under loppet av 1600-talet började bergsmännen i Englikbenning sakta men säkert att 
överträffa bergsmännen i ursprungsbyn Stabäck i kapacitet. Men den verkliga 
förändringen kom på 1680-talet då en 'ståndsperson' köpte in sig och Engliksbenning 

9 a.a. s. 4ff och s. 13ff, samt s. 18f.
10 a.a. s. 45ff.
11 Fagersta kommun: Västanfors och Västervåla socknar : [kulturhistorisk byggnadsinventering]. (1980). Fagersta: 

Fagersta bibl. (distr.), s. 82.
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förvandlades till bruk.12 Innan Per Larsson Höök (adlad Gyllenhöök 1687) kunde påbörja
sitt bruksanläggningsprojekt måste han påvisa att att hade skogstillgångar (se Faktaruta 
2).

Faktaruta 2. Köp av byn Djupnäs skog

Djupnäs by ligger på andra sidan sjön Åmänningen från Ängelsberg räknat. Den 11 september 1679 
köper häradshövdingen Per Larsson Höök (Gyllenhöök) byn Djupnäs skog av de tre bönderna Olof 
Ersson, Jonas Mattsson och Erik Persson. Detta för att han inför bergskollegiet skulle kunna visa att han 
hade tillräckligt skogsområde för att försörja sin planerade bruksanläggning med träkol (Norberg, Petrus 
(red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med anledning av
Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 71)

”Djupnäsbönderna hade det han behövde och så kom det sig att hela byskogen såldes till Engelsbergs bruk. … 
Bönderna fick sitta kvar på sina gårdar och kunde använda skogen för husbehov. De hade var och en tjänat inte 
mindre än 1 050 daler på affären. Men de och deras efterlevande var nu bundna att leverera allt kol till Engelsberg 
och till ett fast pris. ...I tvåhundra år varade detta tillstånd. Först 1870 slapp Djupnäs-borna ur tvångströjan" (En 
socken och en sjö. s. 76ff)13

Gyllenhöök förvärvar plats för ett bruk på mark som tillhört bergsmännen i 
Englikbenning och Stabäck. Den 1 maj 1681 undertecknade Tomas Johansson och Bengt 
Ersson i Stabäck ett köpekontrakt där de överlät sin

”...'andel och bysens rätt i strömmen och dammfäste på östra sidan gent över strömmen, där 
kammereraren [Gyllenhöök/m.a.], Gud vill, tänker oppsätta hytta på Englikbennings sidan, och 
därtill en backa eller holme, utmed liggande, alt till en rännil, varest kammereraren sig till hyttan
kan bruka och  oppsätta bokare- eller något annat hus, som honom helst synes, och därkring lägga
sitt hytteslagg'...”. 

Som motprestation skulle Gyllenhöök giva 

”Stabäcksborna 'fyra skrindor gott hö' årligen. Därtill försäkrade han dem, att han icke skulle 
förhålla vattnet för deras verk längre ned i ån, då hyttan stod, ej heller 'stå efter deras fasta 
egendom i hus och jord'...”.14 

Det synes oss vara ett för Gyllenhöök mycket förmånligt köpekontrakt och för 
bergsmännen i Stabäck närmast en defensiv handling att säkra sig mot framtida hot. 
Men Gyllenhöök stod uppenbarligen i gunst hos den yttersta makten och självaste kung 
Karl XI och behandlingen i bergskollegiet gick som smort trots protester från andra 
brukspatroner i trakten. Men 1680-talet var en högkonjunktur för den svenska 
järnförädlingen och hans ärende stod i linje med rådande brukspolitik.15

12 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 59.

13 En av dessa bönder som för egen del tjänade 1 050 daler på affären, men prisgav sina efterlevande var 
således Olof Ersson, en av P-Os förfäder i Västervåla.

14 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 73.

15 a.a. s. 74f.
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Den Tomas Johansson som nämns som undertecknare av köpekontraktet 1681 är en av 
P-O:s förfäder (se nedan). 

I samband med Per Larsson Gyllenhööks död 1706 framkom att han också förvärvat 1/8-
del av Stabäcks hammare, men det är okänt när och hur det skedde. I Pehr Norberg 
historiska framställning över Engelsbergs bruk konstateras att

”bruket var på väg att uttränga bergsmännen både i Englikbenning och Stabäck från deras 
hammar- och hyttedelar vid ån och att ersätta deras hantverksmässiga järnframställning med 
verklig bruksindustri.”16 

Enligt en redovisning av kvarn och såg i Norbergs framställning framkom också att 
Gyllenhöök låtit anlägga en såg på egen bekostnad men att han köpt halva dammfästet 
av bergsmännen i Stabäck.

Lorentz Niclas Söderhielm och Stabäck

Under perioden då Engelsbergs bruk stod under
ledarskap av Stömner och Anders Gyllenhöök hände
inte mycket i relation till Stabäck. Framför allt på
grund av den svenska stormaktens nedgång och den
därmed sammanhängde konjunkturförsämringen för
järnprodukter.17 Efter att Lorentz Niclas Söderhielm
köpt Engelsbergs bruk 1728 påbörjas en ny
expansionsperiod och han hade redan från början
ambitionen att lägga under sig så mycket som
möjligt av Engliksbennings och Stabäcks
bergsmanshemman med anläggningar.18 För
Stabäcks del verkade det först som om Söderhielm
skulle få backa eftersom både Englik Persson i
Långgärdet (av Englika-släkten – se ovan) och
Anders Olsson i Bondfallet sålde/bytte till sig
egendom i Stabäck mot att avstå motsvarande
egendomar i Engliksbenning till förmån för
Söderhielm.19 Men som framgår av nedan var detta
ur Gyllenhööks perspektiv i själva verket bara något
som kan beskrivas som att ta ett steg bakåt för att sedan kunna ta två steg framåt.

Söderhielm siktade nämligen målmedvetet även in sig på Stabäcks egendomar och 
bergsmännen i Stabäck hade, som så många andra, stort behov av att låna, särskilt vid 
arvskiften då det handlade om av att lösa ut delägare ur sterbhusen. Bruket fungerade 
som en bank. När bergsmännen misslyckades att återbetala lånet gick den pantsatta 

16 a.a. s. 90.
17 a.a. s. 96.
18 a.a., s. 111.
19 a.a., s. 112f.
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egendomen till borgenären (läs: Söderhielm).20 På detta sätt lyckades patronen på 
Engelsberg via beslut från bergskollegiet den 11 november 1754 att tillskansa sig 3/16-
del av södra gården i Stabäck jämte ½ övre härden och 1/4-del av hyttan, samt 2/6-delar
av sextondelshemmanet Norrgården med 2/6 i halva nedre härden och hyttan.21 Vi 
noterar att Stabäck verkar ha haft en 'Södergård' och en 'Norrgård' vid denna tid (se 
kartor nedan). 

Sakta med säkert tar Lorentz Niclas Söderhielm över Stabäcks hemman med 
anläggningar. Johan Tomson i Stabäck löser sin skuld till rådmannen Lars Olsson i 
Västerås genom att den 9 augusti 1750 avträda sin egendom till Söderhielm mot att 
patronen betalade hans skuld till rådmannen. Bergsmannen förvandlas till landbonde, 
men efter kontrovers avhyses han från sin gård den 9 oktober 1754.22 Denna Johan 
Tomson är troligen en sonson till en förfader till P-O – se nedan. Hans Olsson löser sin 
skuldsättning på liknande sätt, varvid Söderhielm får ytterligare delar av Stabäck.23

I den här vevan passade Söderhielm dessutom på att köpa tillbaka Englik Persson i 
Långgärdet och Anders Olssons i Bondfallet andelar i Stabäck som han tidigare bytt bort 
mot deras andelar i Engliksbenning. Han köper dessutom 1751 från olika ägare av 
Skrivargården (i närheten av kyrkan) andelar i härd, hammare och hytta.24 En av dessa 
ägare - Erik Ersson - var son till en förfader till P-O.

Stabäcks bergsmän gjorde kanske ett strategisk misstag när de släppte in andra 
intressenter än dem själva i järnframställningen. Detta gav endast patron Söderhielm 
möjlighet att införskaffa ytterligare andelar av Stabäck via köp.25 Resultatet av denna 
process var att Engelsbergs bruk vid mitten av 1700-talet ägde den största delen av 
Stabäcks både jord och hammare.26 Vid en jämförelse mellan Sveriges stora exportvaror –
trävaror och järn - var detta en tid då järnet dominerade på ett sätt som den inte skulle 
göra vare sig förr eller senare. Vid mitten av 1700-talet utgjorde järnet mer än 70 % av 
den svenska exportens totalvärde.27

Det var ofta konflikt mellan brukspatron å ena sidan och Stabäcksborna å den andra. År 
1730 blev det en svår vårflod som gjorde att Stabäcksdammen brast och Söderhielms 
hytta blev skadad. Då stämde Söderhielm bergsmännen som var ägare till Stabäcks 
smedja, som enligt någon överenskommelse skulle ha stått för underhållet av dammen. 
Bergsmännen skyllde på vårflodens ovanligt höga vattenstånd och på att hyttan varit i 
dåligt skick, samt på att Söderhielm själv tidigare haft andelar i Stabäcks hammare och 
alltså även han, i så fall, borde ha känt ansvar för underhållet av dammen. Men det 
hjälpte föga, och bergstinget ålade bergsmännen att ersätta Söderhielm med 350 daler 
kopparmynt för skadorna på hyttan och 30 i 'expenser' (för att täcka patrons utgifter). 

20 a.a., s. 114.
21 a.a., s. 117.
22 Dito.
23 a.a., s. 118
24 Dito.
25 Dito
26 a.a., s. 119.
27 Montgomery, Arthur (1970). Industrialismens genombrott i Sverige. 4. uppl., ny och ombarbetad, oförändrat 

offsettryck av 1947 års upplaga Stockholm: Almqvist & Wiksell, s. 68.
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Stabäcksborna skulle dessutom reparera dammen. Stabäcks smedja bestod vid denna tid 
av två härdar och delägarna var:

Englik Persson för 1/8 härd
Jakob Börstel -”- 3/8 -”-
Tomas Jansson -”- 1/2 -”-
Erik 'Tomsson' -”- 1/4 -”-
Mats Jansson -”- 1/4 -”-
Erik Olsson -”- 1/4 -”-
Mats Persson -”- 1/4 -”-.28

Englik Persson är identisk med ovannämnda från Långgärdet. Jakob Börstel var tidigare 
inspektor och bokhållare på Engelsbergs bruk men flyttade 1709 till Stabäck där han 
bedrev bergshantering till sin död och utgjorde en av dessa intressenter vars egendom i 
Stabäck Söderhielm senare lyckades förvärva.29 Bland de övriga märks Tomas Jansson i 
Stabäck, far till den ovan nämnda Johan Tomsson och son till P-O:s förfader Johan 
Tomasson. Tomas Jansson innehade, bl. a. i kraft av att han var Johans äldste son, 25 % 
av Stabäcks hammare och blev den som fick betala mest till bruksherren för den brustna 
dammen. Erik Tomasson/'Tomsson' var Tomas Janssons farbror och yngre bror till 
Johan Tomasson och en förfader till P-O. Erik bodde på Skrivargården, som låg i 
närheten av Långgärdet och hade i likhet med denna historiska kopplingar till Stabäck. 

Eftersom det var flera ägare till samma hammare och
hytta blev det som sagt rikligt med tillfällen för oenighet.
Ett bråk i Stabäcks smedja som vittnade om 
”bergsmännens kända misstroende och avoghet gent emot de
så kallade ståndspersonerna” inträffade i början av 1745.
Per Tomsson i Stabäck, sonson till Johan Tomasson
ovan, ställde till bråk eftersom bokhållaren i Högfors
Johan Cossva smitt tackjärn som han köpt av
brukspatron Söderhielm. Pers styvmor, Kerstin
Eriksdotter (andra hustru till Johan Tomassons ovan
nämnda son Tomas Johansson), hade också överlåtit
smide till Cossva, som hade pengar att fordra av henne.
Detta hade retat Tomsson och han försökte hindra
arbetet.

”Då kom Per Tomasson in i smedjan och var ganska otidig
samt sade: 'Jag tager eder till vittnes, att jag slår igen vattnet
för Cossva'. Under det smederna fortsatte att räcka, slog han
igen blåshjulsluckan 'med edelig utlåtelse, att aldrig Cossva skulle smida där någon stång, samt 
förbannade sig på, att förr än det skulle ske, skulle han stiga på bälgen med yxan och honom 
sönderhugga. I anseende vartill vi med en full och otidig människa intet fant oss föranlåtne göra 

28 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 148.

29 a.a., se not 1 s. 87, samt s. 118, där Börstel tituleras brukspatron (sic!). Var han den förste brukspatronen av Stabäcks
bruk? Han var ju en slags 'ståndsperson', son av en kyrkoherde och i sitt 1:o äktenskap gift med Helena Reenstierna. 
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något motstånd, som slagsmål och mord kunnat förorsaka, utan måste lämna alltsammans, fast 
väl en stig kol om icke mera för herr bokhållaren Cossva fruktlöst uppbrann, utom den därvid 
mera tagande skada och hinder, vilket många fler närvarande med oss vid påfordran väl intyga 
kunna.' - Detta vittnade de både smederna skriftligen.”

En dryg månad senare hade Per Tomasson dessutom huggit sönder bälgarna. Vid tinget 
hade Per Tomsson till sitt försvar hävdat att det Cossva gjort när han smitt tackjärn som 
inte blåsts vid Stabäcks hytta var att bryta mot reglerna. Cossva fick också en varning av 
bergmästaren. Men för Tomasson blev utslaget värre. 

”Bergstingsrätten ansåg sig nu böra döma Tomsson efter 'k. Förordningar till vars och ens 
beskydd ifrån slike vanartiges framfarande' till fem par spö för dammbordets igenslående, till 40 
mark silvermynts böter för svordomarna, till 5 daler silvermynt, för att han varit drucken, och till
20 daler silvermynt för bälgarnas borttagande. Dessutom måste han betala 100 dr kmt till Cossva
för den skada, han åstadkommit.” 

Detta innebar att Per Tomasson sammanlagt dömdes till en totalsumma av 205 dr kmt 
eller minst ett halvt års förtjänst. Han fick ju dessutom dömd att slita spö. Hur det gick 
för Per Tomasson vet vi inte.30

Den hytta vid Sågholmen som bergsmännen i Stabäck 
hade börja bygga 1662 var knappt hundra år senare i så 
dåligt skick att bergstinget 1760 beslöt att den inte skulle 
få nyttjas längre. Men i själva verket hade 'Blåsningen' i 
hyttan upphört redan 1752. Stabäcksborna fick då 
använda Söderhielms hytta. Den 4 december 1759 hade 
brukspatronen lovat delägarna Anders Andersson i 
Dunshammar och Johan Matsson i Stabäck att de skulle 
få göra sitt tackjärn i Engelsbergs masugn på samma 
villkor som tidigare (bägge delägare är förfäder till P-O –
se nedan). Men Söderhielm menade nu att bergsmännen 
skulle lämna rostved och att han skulle få köpa deras 
överblivna kol och mot kontakt betalning se till att föra 
malm till hans hytta.31 Beroendet av 
tackjärnsproduktionen i brukets masugn gjorde att 
Söderhielm kunde öka pålagorna på bergsmännen.

Brukspatron Söderhielm ingick den 30 augusti 1755 en 
överenskommelse med de övriga delägarna i Stabäcks smedja: Johan Matsson i Stabäck 
för 3/16 i hammaren, Anders Andersson i Dunshammar och Englik Engliksson i 
Långgärdet för vardera 1/8 (övriga andelar tillhörde ju Söderhielm). 

”Däri medgåvo bergsmännen, att brukspatronen fick flytta Snytsbokvarnen, som förstörts av 
vårfloden, ned till Stabäcks smedja, där den kunde betjäna sig både av dammen och 

30 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm:, s. 158f.

31 a.a., s. 123.
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smedjesumpen. I stället skulle en härd av smedjans tvenne nedläggas och den andra ombyggas 'så
till grund som skorsten'”.32

Bergsmännen i Stabäck hade hos bergskollegiet 1737 ansökt om att få öka sin 
smidesproduktion och hänvisade till att de hade både tillräckligt med skog och tackjärn 
för detta. Ansökan blev avslagen.33 Det som var omöjligt för Stabäcksborna var dock 
möjligt för Söderhielm. Brukspatronen lyckades driva upp bruket ytterligare under 
fortsättningen av 1700-talet, men alla utvidgningarna kostade på och han tvingades till 
slut låna från riksbanken för att klara alla åtaganden. Till detta bidrog krisen på 1760-
talet med lägre järnpriser. Men krisen och problemen var för Söderhielm inte värre än att
han kunde dö som en förmögen man 1784.34 För bergsmännen innebar de lägre 
järnpriserna en svårare utmaning då krisen också innebär högre kostnader på 
livsmedel.35 

Engelsbergs bruks mulltimmerhytta utgör en av de få   
bevarade multimmerhyttor som finns kvar i vårt land. 
Enligt folder Engelsbergs bruk som  vi fick vid vårt besök 
2012 står att nuvarande masugnens gråstensmurar och  
timmerkonstruktion sannolikt är från 1779.36 Hyttan har 
visserligen byggts om under slutet av 1880-talet, men mur 
och timmerkonstruktion stammar således från Söderhielms
tid. Som vi sett nyttjande de bergsmän som var delägarna i 
Stabäcks hammare hyttan i Engelsbergs bruk för sin 
tackjärnsframställning och som vi ska se nedan så 
omfattade det även ett nyttjande från förfäder av den 
mulltimmerhytta som ännu finns bevarad.

Anders Hebbe och Stabäck

Anders Hebbe köper Engelsberg 1788. I Stabäcks by och smedja ägde Hebbe i likhet med
Söderhielm 11/16-delar. De övriga tre delägarna var bergsmännen Erik Thorgren i 
Skrivargården 3/32-delar, Anders Jansson i Långgärdet 1/16-del och Mats Matsson i 
Stabäck 5/32-delar. Mats Matsson är en förfader till P-O och den bland bergsmännen 
hade den största andelen i smedjan. Mats Matsson måste rimligen vara en av de tre 
bergsmän som tack vare sina andelar i Stabäcks hammare anlitade Engelsbergs bruks 
masugn (se ovan). Brukspatron Hebbe hade problem med att det järn som smiddes i 
Stabäcks hammare fick bergsmansstämplen T L N S, vilket innebar att han inte fick ut 
lika mycket för järnet som han fick om han nyttjade brukets egen smedja. Den 24 augusti
1818 lyckades han dock få bergskollegiet att bevilja att han även för det Stabäckssmidda 

32 a.a., s. 139.
33 a.a., s. 132.
34 s.s.. s. 135f.
35 a.a. s. 246f.
36 Engelsbergs bruk. Folder. Svenska Världsarv. 2006.
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järnet kunde nyttja Engelsbergs stämpel EXB.37 De övriga delägarna fick också använda 
Engelsbergs stämpel, eftersom samtliga delägare använde samma smedsmästare och 
masugnen var gemensam. Bergsmännen skulle dock senare tvingats återgå till särskild 
stämpel (en rund ring med i ett kryss i). På 1600-talet hade Stabäcks stångjärn haft ett s 
med en rund ring om. Vid bergstinget 1729 fastställdes Stabäcks märke till S.T., för att 
senare bli T L N S.38

Anders Hebbe dog barnlös 1825 och det kom nya ägare till Engelsbergs bruk. 

Gabriel Caspar Timm och Stabäck

Brukspatron Gabriel Caspar Timm hade i likhet med sina föregångare 11/16-delar uti 
Stabäcks smedja. Han hade också 9/16-delar av skattehemman i Stabäck.39 Engelsberg 
1/2 och Stabäck 11/16 skulle komma att ingå i Timmska fideikommisset 1838. Ägare till 
Stabäcks smedja 1848 var förutom Timm 11/16, handlanden Erik Thorgren 3/32, 
fanjunkaren M. Carlbaum 1/16 och bergsmannen Johannes Matsson 5/32. Men 
förändringens vindar blåste, visserligen hade nu denna hammare, ursprungligen en 
bergsmansegendom, till 27/32 kommit i händerna på en ståndsperson, men 
bergsmannen i sällskapet, Johannes Matsson kallades redan bruksidkare, något som 
förebådade nya tider och brukspatroner av annat ursprung (se nedan).40 Johannes 
Matsson var son till Mats Matsson ovan, och äldre bror till Anders Matsson, P-O:s 
mormors farfar. 

Stora ombyggnader och förbättringar gjordes under Gabriel Caspar Timms tid. 
Tillverkningskapaciteten av tackjärn i Engelsbergs masugn ökade till nytta både för 
bruksägare och delägare i Stabäcks smedja.41 Men brukspatronens strävanden belönades 
föga. Dels gick järnpriserna ned, dels saknade Timm egen kapital vilket gjorde honom 
beroende av förläggare. Konkursen närmade sig.42 Gabriel Caspar Timm gjorde konkurs 
och den 29 augusti 1870 såldes de två tredjedelar av Engelsbergs bruks egendomar, som 
inte ingick i fideikommisset, på offentlig auktion i Norbergs tingshus. 

”Stabäck n:o I, 3/16; n:o 2, 3/8; n:o 3, 1/8 = 11/16 med de å ägorna 
belägna Engelsbergs kvarn samt städslipverket och en tredje-
del i sågen med ett blad, till bruksidkaren C. E. Westling i
Skrivargården för                                         32 000 rdr
[Not 1: L. Städslipverket stod ungefär där snickerifabriken nu ligger. 
Den byggdes antagligen på 1860-talet, och där slipades de stora 
hammarstäden.]

En tredjedel i Engelsbergs masugn med blåsmaskin, formbröst, 
varmapparat, gasroststuga och kolhus till densamme …    3 000 -”-

37 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm: s. 266f.

38 a.a., s. 145f.
39 a.a., s. 269f.
40 a.a., s. 294.
41 a.a., s. 294f.
42 a.a., s. 297f.
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11/16 i Stabäcks stångjärnssmedja med en hammare och en härd
till densamme för    1 600 -”-

Engelsbergs nedre å fideikommissets mark belägna stångjärns-
smedja med en hammare och två härdar till densamme för     1 700 -”-

Westling tillkänna gav nu. Att hans samtliga inrop hade gjorts
gemensamt med bruksidkaren Johan Matsson i Stabäck.”43

Ett knappt halvår senare dog Gabriel Caspar Timm.44 Med försäljningen och brukspatron
Timms död uppstår en ny situation där brukspatron Paul August Timm fr. o. m. 1871 
blev innehavare av fideikommisset.45 

”Då han [Paul August Timm/m.a.] nu blev fideikommissarie, ägde patron Matsson i Stabäck 
de övriga två tredjedelarna i bruket. Någon fart i driften blev det ej efter denna tid. 
Stabäckssmedjan stod obegagnad under de tvenne år, konkursen pågick, och nyttjades sedan blott 
åren 1874-1876, varefter den fick förfalla. Den nedlades definitivt 1877.”46 

I litteraturen finns hänvisningar till Stabäcks bruk.47 Söker vi på ”Stabäcks bruk” i 
Google får vi bara några enstaka träff.  Gör vi motsvarande sökning på ”Engelsbergs 
bruk” får vi hela nästan 20 000 träffar! Stabäck har verkligen kommit i skuggan av 
Engelsberg! Men skillnaden i träffar kan även spegla att det är tveksamt om det någonsin
funnits något 'Stabäcks bruk'.  Möjligen har bruksnamnet använts för att skilja bruket 
från  fideikommisset? I själva verket ska vi nog tolka ovanstående citat som att Johannes 
Matsson var brukspatron över Engelsbergs bruk. I boken om Oljeön benämns Johannes 
Mattson dessutom som en av delägarna till bruket.48 

43 a.a., s. 275f.
44 a.a., s. 298.
45 a.a., s. 313.
46 a.a., s. 314.
47 Bygdeboken Fagersta, Norbergs, Skinnskattebergs kommuner. (2011). Sollentuna: Bygdeboken förlag, s. 205f. Även

Hembygdsvännen från 1930 utgår från Stabäcks bruk. Se Hembygdsvännen: för Västanfors med omkringliggande 
socknar, Hembygdsvännen, Västanfors, 1930-1932, s. 26f.

48 Kollberg, Kersti (2011). Oljeön: ett industriminne i Engelsberg. 1. uppl. Stockholm: Balkong, s. 63.

 13



Stabäcks gård
Stabäcks gård (se ekonomiska kartan ovan) finns på ett målande sätt beskriven i Fagersta
kommuns ovan nämnda kulturhistoriska byggnadsinventering 1977-79.

”Fd bergsmansgård, nu fritidsbostad. Omgiven av en symmetrisk trädgårdsanläggning står 
mansbyggnaden (I) med två flyglar. Det stora huset byggdes 1849 och präglas av en sparsam 
klassicism: en symmetrisk spritputsad fasad, nu vit men tidigare i rosa, två stora frontespiser 
vilar på sadeltaket, takgesimserina är rikt profilerade. Huvudentrén med lövsågad veranda, liksom
den stora köksförstun på gaveln torde vara sena 1800-tals tillskott. De två flyglarna (II, III) har 
identiska exteriörer, men hade olika funktion. Den ena användes som bostad medan den andra 
fungerade som ekonomibyggnad. De timrade husen har faluröda locklistpanel och enkupigt tegel 
på sadeltaken. Entréerna är betonade med ett halvmåneformat (lunett-) fönster ovan den 
lövsågade förstukvisten.”

Sedan följer en beskrivning av olika ekonomibyggnader, såsom ladugård, loge, magasin, 
bod, tvättstuga och ladugård/stall.49

49 Fagersta kommun: Västanfors och Västervåla socknar : [kulturhistorisk byggnadsinventering]. (1980). Fagersta: 
Fagersta bibl. (distr.), s. 82f.
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Vid vårt besök 2012 träffade vi nuvarande ägaren till 
Stabäcks gård, Elsa Berggren Holm. Gården är inte 
längre en fritidsbostad, utan bebos permanent. Elsa 
berättade att Stabäcks gårds huvudbyggnad byggts av 
Johannes Matsson år 1860 (alltså inte 1849 som anges i 
byggnadsinventeringen).

”Stabäck 10 B, Stabäcks gård, Stabäck 11:2. Byggår: 
1860. Renoveringsår: 1983-1984. Boyta: 268 m². Biyta: 
25 m². Tomt: 6 426 m². Boende: Elsa Berggren Holm, f. 
Berggren 1931 i Svartbyn, Överluleå församling. Övrigt: 
Stabäcks gård uppfördes år 1860 av bergsmannen Johannes 
Mattsson, som var delägare i Stabäcks bruk och bedrev 
lantbruk. Till gården hörde på den tiden skog och åkermark 
samt ekonomibyggnader. År 1923 sålde dåvarande ägaren 
Gustav Mattsson hela egendomen till Barkens bruk med 
förbehåll att han och hans syskon skulle få bo kvar så länge 
de levde. Den sista av släkten Mattsson dog år 1951. Huset 
stod därefter tomt eller hyrdes tillfälligt ut av anställda vid 
Avesta Jernverk, som övertagit äganderätten. År 1983 

avstyckades en tomt med huvudbyggnaden och två flygelbyggnader, som köptes av Sven och 
Lillemor Bergman. De renoverade huset men sålde det sedan år 1985 vidare till nuvarande ägare 
och hennes framlidne make Sixten Holm. Boningshuset vilar på torpargrund och har stomme av 
timmer. Fasaden är klädd med vit spritputs och taket delvis med ursprunglig svartplåt. 
Uppvärmning sker med golvvärme från bergvärme med tillsats vid behov av vedspis och 
kakelugnar.”50

50 Bygdeboken Fagersta, Norbergs, Skinnskattebergs kommuner. (2011). Sollentuna: Bygdeboken förlag, s. 205f.
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Förfäder och släkt i Stabäck

Något som framgår av inledningen av denna berättelse är att P-O har härstamning från 
förfäder i Stabäcks by via sin mormors farfar. Anders Matsson flyttade år 1851 från 
Stabäck till Bondfallet i samma socken. Hans äldre bror, Johannes Matsson, var 'stamfar' 
till en släkt som brukar kallas ”den Mattssonska familjen” på Stabäck. En benämning 
som bl a finns i vägledningen till Västervåla kyrka år 1969.51 Mattsson-släkten är numera 
utdöd. I stamtavla 1 redovisas P-O:s och Mattsson-släktens gemensamma rötter, med 
P-O:s förfäder i fetstil.

51 Thorén, Sixten (1969). Västervåla kyrka: historik och vägledning. [Ängelsberg]: [församl.],  s. 22.
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Stamtavla 1 Förfäder i Stabäck på manslinjen

Johan Persson
↓

Tomas Johansson
↓

Johan Tomasson Erik Tomasson
↓ ↓ (flytt till Skrivargården)

Mats Jansson Efterkommande, bl a P-O
↓

Johan Matsson
↓

Mats Jansson
↓

Mats Matsson
↓

    Johannes Mattsson Anders Matsson
↓ ↓ (flytt till Bondfallet)

Den Mattsonska släkten Efterkommande, bl a P-O

Nedan följer en beskrivning av förfäderna mer i detalj. Mycket av uppgifterna är hämtat 
från kyrkoarkivalierna. Vi har valt att här inte redovisa dessa källor i detalj. Den som är 
intresserad får helt enkelt ta kontakt eller själv gå till källorna.

Johan Persson & Karin Tidiksdotter

I mantalslängderna för Västervåla nämns år 1642 och 1645 Johan Persson.52 Mycket talar 
för att vi här hittat fadern till Tomas Johansson (se nedan). 

Bland gifta 1639 förtecknas som första brudpar Johan Persson i Stabäck och Karin 
Tidiksdotter i Engliksbenning. Enligt födelseboken föddes i Stabäck Kristina (1639-), Per 
(1642-1642), Tomas (1646-1698), Brita (1648-1649) och Brita (1650-). På grund av en lucka 
i födelseboken för Västervåla åren 1653-1675 saknar vi källa till att spåra ytterligare barn.
Men en Per Johansson ska ha varit född i Stabäck 1657 och bodde senare i Örbäckssvedet
i Karbennings socken.  Ättlingarna till Per har verkat i Badelunda, Hubbo, Romfartuna, 
Uppsala och Vittinge. En gren av släkten tog sig namnet Hallin. Carl Henrik Hallin 
nämns som f d stalldräng när han dog i Skräddarbo i Vittinge år 1918.53 

Johan Persson kan sägas vara släktens i Stabäck anfader. Enligt släktlinjen i tabell 1 
följder här uppgifter om Johan Perssons son Tomas och hans familj.

52 Johan i ibid [Stabeck] (Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820  Västmanlands län, 
SE/RA/55203/55203.21/1 (1642), bildid: A0006377_00146), Johan Persson [i Stabeck] (Mantalslängder 1642-1820,
Mantalslängder 1642-1820  Sala län, SE/RA/55203/55203.20/4 (1645), bildid: A0006340_00056)

53 <http://hem.bredband.net/Ancestor/Hallin/0001/6_512.htm> Internet 2012-08-25. 
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Tomas Johansson (1646-1698) & Anna Ersdotter (-1699)

Den 16 februari 1698 dog Tomas Johansson i Stabäck i bröstsjuka. Han finns omnämnd i 
husförhörslängderna som boende i Stabäck och ska ha fötts där 1646 (döptes den 19 juli).

Tomas Johansson finns omnämnd – se ovan - i ett köpekontrakt mellan Engelsbergs bruk
och Stabäcksborna om Holmen och Strömmen den 1 maj 1681. Han var gift med Anna 
Ersdotter, som överlevde sin make med drygt ett år. Hon dog i Stabäck den 24 augusti 
1699, dödsorsaken anges även här som bröstsjuka. Enligt dödboken skulle hon ha varit 
gift i 36 år och blivit 84 år gammal. Det skulle innebära att Tomas Johansson och Anna 
Ersdotter skulle ha gift sig omkring 1663. Stämmer detta då skulle Anna ha varit hela 48 
år gammal vid giftermålet (jämfört med Tomas, som skulle ha varit i 18 års åldern) och 
fött barn vid 52 års ålder. Vi tror uppgiften om hon skulle ha varit 84 år gammal är föga 
trolig och därför felaktig. 

Barnen

I dödboken för Anna Ersdotter framgår att hon fött fyra söner. Två av sönerna dog före 
Anna, varav en troligen hette Lars Tomasson. Sönerna som överlevde sina föräldrar 
hette Johan Tomasson och Erik Tomasson. Bägge dessa söner är anfädrar till P-O, dels 
från min mormors fars sida, dels från min mormors mors sida. Vi har här således ett 
fenomen som i släktforskarkretsar brukar kallas för 'anförlust'. 

Stabäck var år 1698 ¾-dels bergsmanshemman och beboddes av fyra åbor, ”Johan 
Tomsson, Erich Bengtsson, Lars Tomsson och Enkian Anna Olofsdotter.” Stabäcks torp 
var ?/8 bergsmannshemman och innehades av ”Erich Tomsson” (se karta Geometrisk 
avmätning 1698) .54

54 <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=7&sd_base=lm19&sd_ktun=0002sewp>Hämtat från 
Internet 2012-09-17. Även <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c
4d535f5437302d31373a31> Hämtat från Internet 2012-09-18. Skrivningen ?/8 hemman beror på att källan är 
svårläst.
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Nedan följer först en beskrivning av Tomas Johanssons två söner, Johan Tomasson och 
Erik Tomasson, och deras familjer, berättelsen kommer sedan att följa efterkommande 
till äldsta sonen Johan Tomasson, vilka samtliga var verksamma i Stabäck.

Johan Tomasson (1665-1719) & Kerstin Olsdotter (-1703)

Johan Tomasson föddes i maj månad 1665. Han var bergsman i Stabäck, nämndeman i 
elva år och kyrkvärd i åtta. Han gifte sig den 3 oktober 1686 med Kerstin Olsdotter från 
Ennora i Västervåla. Kerstin var född ca 1660, troligen dotter till Olof Ersson i Ennora. 
Med Kerstin Olsdotter fick Johan Tomasson nio söner och en dotter. Kerstin dog i 
Stabäck den 11 december 1703 efter sviterna av födelsen av hennes tionde barn och 
efterlämnade åtta söner, där yngsta sonen Mats endast var 2 år. Johan Tomasson gifte om
sig den 20 april med Sara Andersdotter Milberg, med vilken han fick ytterligare en 
dotter, Anna Maja Jansdotter. 

Johan Tomasson dog i Stabäck den 25 april 1719.

Barnen

De åtta sönerna som efterlevde sin moder Kerstin Olsdotter var Tomas, Olof, Johan, Erik,
Per, Anders och Mats.  Sonen Mats öden ska vi följa nedan. Bland övriga bröder känner 
vi till en del om äldste sonen Tomas och hans efterkommande. Tomas Jansson föddes i 
Stabäck den 25 november 1687, var bergsman därstädes och fick med sin första hustru 
sju barn och med sin andra fyra. Han nämns ovan som en av delägarna till Stabäcks 
smedja år 1730 och den som fick betala mest till patron Söderhielm för skador som denna
fått på sin egendom p. g. a. den brustna dammen. Tomas Jansson dog den 3 februari 
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Geometrisk avmätning 1698. Stabäck var år 1698 ¾-dels bergsmanshemman och beboddes av 
fyra åbor, ”Johan Tomsson, Erich Bengtsson, Lars Tomsson och Enkian Anna Olofsdotter.” 
Stabäcks torp var ?/8 bergsmannshemman och innehades av ”Erich Tomsson”. Var på kartan 
de enskilda hemmanen låg har jag inte förmått tolka.



1737. En son till honom i hans första gifte var Per Tomasson som av det som framgått 
tidigare i berättelsen blev dömd för sitt agerande vid Smedjan 1745 till böter och 
spöstraff. Det är inte omöjligt att ytterligare en son till Tomas Jansson fick utstå 
spöstraffet. Den 17 maj 1753 blev en Jan Tomasson dömd till fem par spö m. m. för 
stöld.55

Den vi från denna släktgren i fortsättningen ska följa är sonen Mats Jansson, men innan 
dess en beskrivning av Johan Tomassons yngre bror, Erik Tomasson, också han en 
förfader till P-O.

Erik Tomasson (1667-1734) & Anna Ersdotter (1680-1760)

Erik Tomasson föddes i Stabäck 1667 och var två år yngre än sin bror Johan. Han gifte sig
den 3 juli 1698 i Västervåla med Anna Ersdotter, som var född på Skrivargården i 
Västervåla den 3 augusti 1680, men bodde på Prästgården vid vigseln. Med Erik födde 
Anna sju barn, Tomas, Kerstin, Erik, Anna, Margareta och Sara. 

Erik Tomasson var bergsman och hade intressen i Stabäck och Stabäcks torp. Han var 
dessutom kyrkvärd och stod, som vi sett ovan, för 1/4 härd av Stabäcks smedja och blev 
den 24 april 1733 stämd av patron Söderhielm för dammras i samband med vårfloden 
1729 som enligt patron skadas dennes egendom. Han nämns som närvarande i 
Engelsberg den 8-10 maj 1733 i samband med att skogstillgången i närområdet skulle 
besiktas i samband med att brukspatronen Söderhielm önskade tillökning i smidet.56 Erik
dog på Skrivargården den 26 november 1734. Hans hustru skulle överleva honom i 
nästan 26 år och dog den  20 oktober 1760 i Lilla Skommarbo i Västervåla socken.

Skrivargården hade historiska kopplingar till Stabäck (se ovan) och låg i närheten av 
Västervåla kyrka och var en bergsmansgård på 1600-talet. Efter att Odensnäs uppfördes 
1889-1893 revs den gamla mangårdsbyggnaden.57 

Barnen

I dödboken för såväl Erik Tomasson och Anna Ersdotter framgår att de hade sju barn, 
två söner och fem döttrar. Tomas föddes och dog år 1699. Den ende kvarvarande sonen, 
Erik Ersson, föddes på Skrivargården 1704 och bildade där familj. Det var denne Eric 
Ersson som 1751 sålde sina andelar i hytta och smedja i Stabäck till patron Söderhielm 
(se ovan). Erik Ersson flyttar senare från Skrivargården till Lilla Skommarbo i samband 
med hans andra gifte. Det skulle istället bli Erik Erssons dotter i första äktenskapet, 
Catharina Ersdotter, gift första gången med Johan Thorgren, som skulle överta 
Skrivargården. En son till honom, Eric Thorgren i Skrivargården, nämns som ägare till 
Stabäcks smedja (tillsammans med bl a Mats Matsson i Stabäck) och fick som sådan 

55 Norberg, Petrus (red.) (1934). Bidrag till Engelsbergs bruks historia: ur gamla papper och arkiv samlade med 
anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm: s. 156.

56 a.a., s. 129.
57 Odensnäs, Skrivargården 1:35 och del av Skrivargården 1:36 och 1:37, Västervåla socken, Fagersta kommun. 

<http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/byggnadsvard/Odensnas.pdf > Hämtat från Internet 2014-03-20.
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möjlighet att använda sig av Engelsbergs stämpel den 24/8 1818.58

De övriga barnen till Erik Tomasson och Anna Ersdotter var samtliga döttrar. Kerstin 
Ersdotter, född i Skrivargården den 24 oktober 1700, gifte sig 1720 med Lars Jansson i 
Nickebo i Karbennings socken. Det är från henne som P-O har sin härstamning. Övriga 
döttrar var Anna (född 1707), Margareta (född 1710), Sara (född 1714) och Brita (född 
1717). Deras öde är okänt, bortsett från Margareta som dog på Skrivargården redan 1719.

Vi kommer inte att följa denna gren av släkten längre denna gång eftersom vi har 
ambitionen att koncentrera oss på förfäder och släkt i Stabäcks by. I stamtavla 2 framgår 
att P-O:s härstamning från Erik Tomasson i huvudsak följer kvinnolinjen. Räknat från   
P-O bryts navelsträngen först efter åtta generationer!

Stamtavla 2 P-O:s härstamning från Erik Tomasson

Erik Tomasson
↓

Kerstin Ersdotter, f Skrivargården (1700-1763)
↓

Jan Larsson, f Nickebo (1724-1773)
↓

Anna Jansdotter, f Nickebo (1765-1835)
↓

Katarina Matsdotter, f Djupnäs (1791-1849)
↓

Katarina Jansdotter, f Ombenning (1817-1879)
↓

Anna Catharina Andersdotter, f Ombenning (1840-1873)
↓

Anna Andersdotter, f Ombenning, Norberg (1863-1908)
↓

Hanna Andersson, f Västanberg (1893-1955)
↓

”Lisa” Axelsson, f Söderbärke (1915-1968)
↓

P-O Tellander, f Falu Kristine (1953-) 

Nedan följder berättelsen om Erik Tomassons broders (Johan Tomassons) son Mats 
Jansson och hans familj.

Mats Jansson (1701-1729) & Brita Larsdotter (1700-1774)

Mats Jansson (även Mats Johansson i källorna) var som framgår av ovan endast två år 
när hans mor dör. Han föddes i Stabäck den 19 april 1701 och gifte sig med Brita 
Larsdotter den 10 januari 1720. Mats Jansson finns inte med i död- och 
begravningsboken för Västervåla socken. Han har länge gäckat oss och hans dödsdatum 

58 a.a., s. 146, 267.
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har för oss varit dold tills 2012, då vi gjorde en sökning på Google och hittade en Mats 
Johansson bland avrättade personer.

Avrättningen

Med hjälp av uppgiften på Google kunde vi spåra honom i Räkenskaper för kyrkan åren 
1628-1726, där vi knappast skulle ha letat efter döda än mindre över uppgifter om döda 
1729. Men här står att år ”1729 den 14 Julii afrättades Mats Johansson i Stabäck ...för 
begångit tidalag” (se Faktaruta 3). Brottet skulle ha skett i Stabäcks skog.59 

I 1729 års register till kansliarkivet för länsstyrelsen i Västmanland framgår att Svea 
hovrätt via resolution approberat (bifallit) underrättens (Gamla Norbergs häradsrätts) 
dom att den för tidelagsbrott anklagade bergsmannen ”Matts Johansson” ifrån 
”Starbäck” (Stabäck) by i Västervåla socken ”Efter Guds lag, samt 14 Cap. högmb. 
[högmålsbalken]...” skall dömas att halshuggas och ”å båhle brännas”. Enligt 
registerhandlingen ska resolutionen vidare fastslagit att ”Creaturet skall på Ratteplatsen 
dödas och upbrannas.”60 

Faktaruta 3. Tidelag

Tidelag var tidigare i Sverige, liksom i andra länder, under den mosaiska lagens inflytande belagd med 
dödsstraff. ”Denna uppfattning behölls länge under inflytande av en tro att avkomma kunde alstras 
genom förbindelser mellan människor och djur, vilket kan förklara att djuren vanligtvis också dödades. 
Brottet sågs så allvarligt att domen före 1644 stundtals var att dömas till att levande brännas på bål 
tillsammans med djuret. Efter 1644 reviderade Svea hovrätt slutligen i princip alla häradsdomar till 
halshuggning, ett plågsamt dödsstraff skulle försätta delikventen i förtvivlan och denne skulle därmed 
förlora chansen till salighet.
...
Sverige är idag ett av många länder där tidelag inte är kriminaliserat. Ej heller pornografi som avbildar 
tidelag är kriminaliserad. Men handlingar av människor där djur utsätts för smärta eller tvång faller 
under bestämmelserna mot djurplågeri, och är brottsliga på denna grund i Sverige.

När man 1944 avkriminaliserade homosexualitet i Sverige legaliserades även tidelag, som låg under 
samma paragraf. Det pågår en debatt, i framför allt djurskyddskretsar och bland veterinärer, om att 
kriminalisera tidelag igen. Gustav Fridolin från Miljöpartiet lade 2002 fram ett förslag om förbud mot 
tidelag. Detta röstades ner” (<http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidelag> Internet 2012-09-30).

Tidelag var en vanlig orsak till dödsstraff under lång tid i Sverige. Trots att det idag inte 
är olagligt är det fortfarande skamligt att ha sex med djur. Därför framstår brottet, 
domen och avrättningen av Mats Jansson som en av de tristaste händelserna bland våra 
förfäders historia. Det måste helt enkelt ha varit en fullständig katastrof. 

Mats Jansson var som nämnts gift med Brita Larsdotter. Hon föddes i Västansjö i 
Västervåla den 9 januari 1700. Hur hon upplevde domen och avrättningen av sin make 
kan vi bara gissa, men hon måste ha varit en mycket tapper kvinna. Nedan följer en 

59 Västervåla LIa:1 (1628-1726) Bild 94 (AID: v74857.b94, NAD: SE/ULA/11723)
60 Kopia på registerhandling i samband med besök på Arkivhuset i Uppsala sommaren 2012.
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redogörelse för barnen i Brita Larssons gifte med Mats Larsson och barnen till Brita 
Larsson i hennes andra gifte.

Barnen i Brita Larsdotters 1:a gifte 

Med Brita Larsdotter fick Mats Jansson tre söner och en dotter. Äldste sonen Johan dog 
som späd 1723. Nästa Johan föddes den 15 maj 1724 och honom ska vi följa nedan. En 
yngre bror, Hans, föddes i Stabäck den 9 november 1727. I sockenprotokollet framgår att 
han flyttade till Stockholm den 30 september 1748 och vi vet inte vad som hände med 
honom. Dottern Kerstin föddes i Stabäck den 8 juli 1729. Sex dagar senare skulle hennes 
far halshuggas. Kerstin slapp förhoppningsvis bli medveten varför hon saknade en far 
för hon dog redan den 2 april 1730.

Barnen i Brita Larsdotters 2:a gifte

Brita Larsdotter gifte om sig den 9 oktober 1732. Den nye maken hette Hans Andersson 
och kom från Ombenning i Västervåla. Familjen skulle dock bo i Stabäcks by och med 
Hans Andersson skulle Brita Larsdotter få ytterligare fyra barn. Dels Anders och Lars 
som bägge dog unga 9 respektive 2 år gamla., dels tvillingarna Anders och Lars, bägge 
födda i Stabäck den 9 november 1740. Vi saknar uppgift vad som hände dessa tvillingar. 
År 1751 blev Brita Larsdotter återigen änka i Stabäck när Hans Andersson avled. Brita 
Larsdotter skulle leva som änka till den 29 september 1774.

Laga skifte 1734 för Stabäcks by

Stabäcks by bestod efter delningen vid Lage skifte av ¾ hemman med tillökning 3/8 
Hyttberget 1682, som avskilts från Stabäcks torpet (se också kartorna på nästa sida).

• N:o 1: 3/16 hemman innehades och beboddes allena av Tomas Johansson 
[Norrgården] (Mats Janssons farbror).

• N:o 2: Mellangården innehades av Jacob Bårstell som ägde ¾ av 3/16 och soldaten
Höök ¼, vilket tillsammans blir 3/16. 

• N:o 3: beboddes av Hans Andersson, om 3/16 [Södergården] (Brita Larsdotters 
man i sitt andre gifte efter Mats Jansson).

• N:o 4: söder därom fanns åbo Mats Jansson och Jan Ersson om 3/16. 

Summan av detta blir ¾ hemman. På kartan syns också n:o 5 som var soldat Hööks tomt 
på Bårstells hemman. N:o 6 var Stabäcks torpet.61

61 <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=29&sd_base=lm19&sd_ktun=0002sewu>Hämtat från 
Internet 2012-09-17. <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c
4d535f5437302d31373a32>hämtat Internet 2012-0918.
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Nedan följer berättelsen om Mats Janssons och Brita Larsdotters son Johan Matsson.

Johan Matsson (1724-1775) & Kerstin Andersdotter (1723-1758)

Johan Matsson föddes i Stabäck den 15 maj 1724 och dog där den 10 april 1775. Han var 
gift inte mindre än tre gånger. 

1) Den 21 september 1746 gifte Johan Matsson för första gången. Bruden hette Kerstin 
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Delning 1734. Här syns gårdarna 1-5 på kartan från delningen.

Laga delning 1734. I No:3 bodde således P-O:s förfäder.



Andersdotter som föddes i Dunshammar, Västervåla, den 7 oktober 1723. Fadern var 
Anders Andersson (1702-1780). Kerstin Andersdotter födde fem barn, varav en dotter 
Sara som dog tidigt, två tvillingdöttrar, Brita och Stina, sonen Mats, och ytterligare en 
dotter som fick heta Sara. Modern avled i Stabäck den 28 september 1758 och 
efterlämnade fyra barn varav det yngsta endast var två år.

2) Johan gifte sig för andra gången den 9 september 1750. Denna gång stod bröllopet i 
Norberg och den kommande hustrun hette Lisa Persdotter. Lisa föddes i Livsdal i 
Norberg den 12 oktober 1736 och avlider i Stabäck den 30 september 1772. Johan och 
Lisa får sammanlagt fyra barn, döttrarna Lisa, Anna och Margareta som inte överlevde 
sin mor. Sonen Per Jansson gifte sig visserligen och flyttade 1804 till den tidigare änkan 
Anna Isaksdotter i Klingbo i Karbenning. Men bergsmannen Per Jansson fick inga egna 
barn, dock ett antal styvbarn från Annas tidigare gifte. 

3) År 1773 den 12 november gifte sig Johan Matsson för tredje gången och då med 
Kristina Andersdotter. Efter Johans död i Stabäck den 10 april 1775 flyttade Kristina 1776
till Norberg. De fick inga barn. 

Johan var bergsman och omnämns bl a i ett bytesbrev den 6 december 1751 med 
Engelsbergs bruks ägare angående vatten till smedjan.62 Han ingick den 30 augusti 1755, 
tillsammans med övriga delägare i Stabäcks smedja, en skriftlig överenskommelse med 
patron Söderhielm angående en mjölkvarn i Stabäck som patronen önskade.  Johan 
Matsson hade då  3/16 av hammaren , hans svärfar Anders Andersson i Dunshammar 
och Englik Engliksson i Långgärdet vardera 1/8. Kerstin Andersdotters far, Anders 
Andersson i Dunshammar hade således andel i Stabäcks hytta. Både Johan Matsson och 
Anders Andersson omnämns också i samband med Söderhielms löfte om att de skulle 
kunna nyttja patronen egen hytta 1759. 

Bouppteckning

Den 5 och 6 juli 1775 hölls bouppteckning efter avlidna Johan Matsson. För att bevaka 
intressena hos barnen i första giftet fanns Lars Andersson i Ombenning på plats och för 
att bevaka intressena hos Per, son i andra giftet, var Anders Persson i Livsdal på plats. 
Tyvärr är bouppteckning svårläst.

62 (Norberg, P[etrus]: Bidrag till Engelsbergs bruks historia. Ur gamla papper och arkiv samlade och med anledning av
Engelbrektsminnets firande utgivna. - Stockholm, 1934. s. 410
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Till detta ska läggas fodringar på 155 riksdaler på bl a mågen Olof Eriksson i Ombenning
(gift med tvillingdottern Brita) och dottern Kerstin (Stina ovan, då ännu ogift 
tvillingsyster med Brita). Enligt historia.se skulle skulle knappt 14000 riksdaler år 1775 
motsvara drygt 5 miljoner kronor idag. Undertecknare av detta var Kerstin 
Andersdotter, Matts Jansson i Stabäck, Lars Andersson i Ombenning, Anders Persson i 
Livssdal och å hustru Brita Jansdotter Olof Eriksson. Skulderna uppgick till  4915 
riksdaler, varav 1953 till barnen Christina, Brita och Per, Engelsbergs bruk 329 rd, 
svärfadern Anders Andersson i Dunshammar 89 rd, klockaren Mats Anderssons fodran 
efter sonen Mats Jansson 120 rd, Hans Matsson i Skommarbo 281 rd, Lars Andersson i 
Livsdal 192 rd, inspektor Carl Krooks fodran 56 rd, fordran till Schenström 1505 rd, m m.

Barnen i första giftet

Johan Matssons och Kerstin Andersdotter fick en son, Mats Jansson, vilken vi ska följa i 
ett avsnitt längre ned i texten. 

Här något om de övriga barnen i första giftet. Tvillingdottern Brita Jansdotter, född i 
Stabäck den 17 mars 1750 gifte sig och flyttade till Ombenning och bergsmannen 
därstädes Olof Eriksson i hans första giftermål. Med Olof får Brita tre barn, Erik, Stina 
och Jan.  Erik Olsson var bergsman och sexman i Ombenning och fick två döttrar, varav 
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Tab 1 Johan Matssons Bouppteckning 1775
Tillgångar Riksdaler (Rd)
Silver 505
Tenn 88
Koppar 319
Mässing        54
Järnbleck 1
Järnsaker 96
Husgeråd 525
Snickeri Werktyg 31
Lag kieril 111
Åker- och höredskap 181
Fiskeredskap 44
Stenkärl 6
Linne och sängkläder 540
Buteljer och glas 6
Manskläder, linne, hudar o skinn 325
Böcker 47
Klensmedsredskap 45
Creatur 980
Gritter 360
Stång- och tackjärn 525
… 195
… 90
Redskap i smedjan 26
Hö och skörd 1775 1138
… 45
… 24
Stabäcks hammare o Engelsbergs hytta 7000
… 591
Totalt (siffrorna ovan är avrundade) 13871



en fick fyra barn, men samtliga dog unga. Erik Olssons syster Stina Olsdotter flyttar till 
Karbenning 1794 och hans bror Jan dog ung. 

Den Olof Eriksson som Brita Jansdotter gifte sig med är en förfader till P-O via en son i 
Olofs andra gifte (se Stamtavla 3). 

Stamtavla 3 P-O:s härstamning från Olof Eriksson

Olof Eriksson (g 2 m Anna Eriksdotter)
↓

Johan Olsson, f Ombenning (1788-1865)
↓

Katarina Jansdotter, f Ombenning (1817-1879)
↓

Anna Catharina Andersdotter, f Ombenning (1840-1873)
↓

Anna Andersdotter, f Ombenning, Norberg (1863-1908)
↓

Hanna Andersson, f Västanberg (1893-1955)
↓

”Lisa” Axelsson, f Söderbärke (1915-1968)
↓

P-O Tellander, f Falu Kristine (1953-) 

Brittas tvillingdotter Stina Jansdotter, född i Stabäck den 17 mars 1750, gifte sig och 
flyttade till Broarna i Karbenning och hemmansbrukaren Anders Andersson. De fick 
inga barn. 

Yngsta dottern Sara gifte sig och flyttade till Dunshammar och fick tillsammans med sin 
make, Lars Ersson, sex barn, varav flera tog sig namnet Wahlström. De efterkommande 
bodde i Bondfallet, Dunshammar, Skrivargården och Ängelsberg. 

Johan Matssons och Kerstin Andersdotters enda gemensamma son hette således Mats 
Jansson.

Mats Jansson (1753-1796) & Cajsa Andersdotter (1753-1814)

Bergsmannen Mats Jansson föddes i Stabäck den 16 januari 1753. Han gifte sig den 19 
november 1775 med Cajsa Andersdotter, född i Klacken i Norbergs socken den 18 
oktober 1753. Med henne fick han sex barn, sönerna Johan, Anders, Mats och Per och 
döttrarna Christina och Brita. Mats Jansson skulle emellertid avlida i Stabäck redan i 43 
års ålder den 22 augusti 1796, då yngsta barnet Per inte var sju år fyllda. Änkan Cajsa 
Andersdotter levde nästan ytterligare i 18 år och dog i Stabäck den 9 juli 1814.
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Bouppteckning

Den 3 och 4 november 1796 förrättades laga bouppteckning efter bergsmannen Mats 
Jansson i Stabäck. Änkan Cajsa Andersdotter med sex barn, sönerna Johan, Anders, Mats
och Per, samt döttrarna Christina, gift med Per Persson i Grällsta, Kila socken, och Brita. 
För att bevaka barnens rätt fanns Anders Andersson i Broarne på plats. Egendomarna på
1500 rd – motsvarande ca 350-400 000 kr – undertecknades av Cajsa Andersson och 
Anders Andersson i Broarne.

Sterbhusets skulder var sammanlagt hela 1450 rd, vilket gav ett överskott på 50 rd. Det 
gjordes ansträngningar för att om möjligt låta änka och barn få bli kvar på egendomen. 
Vår tolkning är att det gjordes via en likvidation som berörde värdering av lösöret utom 
skogsmark och tackjärn. 

Barnen

Den son som vi ska följa längre ned i texten är Mats Matsson. Men innan dess något om 
de övriga barnen till Mats Jansson och Cajsa Andersdotter.

Äldsta dottern Christina gifte sig och flyttade till Kila socken i Västmanland och fick tre 
söner. En av dessa söner, Anders Persson, fick en dotter, Johanna Sofia, som gifte sig och 
flyttade till Norrby socken i Västmanland. Där fick hon fem barn. De efterkommande 
barnen levde sina liv i Västerlövsta socken och till slut i Stockholm.

Den yngre dottern Brita gifte sig med Hans Persson i Årängen i Söderbärke och fick med
honom två döttrar och två söner. 

Äldste sonen bergmannen i Stabäck Johan Matsson gifte sig med Catharina Andersdotter
från Norberg.  De fick en dotter som dog före ett års ålder. Efter Johans död 1813 flyttade
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Tab 2 Mat Janssons Bouppteckning 1796
Tillgångar Riksdaler (Rd)
Silver 16
Tenn 8
Koppar 19
Mässing        1
Grytor & järnsaker 9
Lägg kärl 11
Kiör & åkerredskap 26
Diverse husgeråd 24
Sängkläder & linne 19
Porslin, glas & stenkärl 2
Böcker 3
Mans gångkläder 21
Smedja redskap 5
Creatur 85
Detta års gröda 49
Skogsarbete & kolmilor 55
50 kilo tackjärn 144
3/16 Stabäcks smedja, rätt i Engelsb. Hytta 1000
Totalt (siffrorna ovan är avrundade) 1500



änkan åter till Norberg. 

En son Anders var bergsman i Stabäck och Romfartuna, men dog ogift. 

Ytterligare en son, Per, dog i Stabäck ogift. 

Mats Janssons och Cajsa Andersdotters näst äldsta son hette Mats Matsson, och det är 
honom och hans familj vi nu ska beskriva.

Mats Matsson (1787-1838) & Anna Hansdotter (1795-1837)

Mats Matsson föddes i Stabäck den 7 april 1787. Han var bergsman därstädes och gifte 
sig i Karbenning med Anna Hansdotter den 19 oktober 1830. Med henne fick han fyra 
barn, en dotter, Carolina, och tre söner, Johannes och Anders, samt Erik som dog som 
späd. Anna Hansdotter skulle avlida i Stabäck den 12 januari 1837 och Mats Matsson 
gick ur världen endast drygt ett år senare, den 8 februari 1838.  Barnen Carolina 16 år, 
Johannes 13 år och Anders 12 år var nu föräldralösa.

Av enskifteskartan från 1821 framgår således att bergsman Mats Matsson står för 3/16 
hemman (beteckning A på kartan) och brukspatron Anders Hebbe för 9/16 hemman 
(beteckning B på kartan).63

63 <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=5&sd_base=lms2&sd_ktun=4c
4d535f5437302d31373a33>Hämtat från Internet 2012-09-18.
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Enskifteskarta 1821. A Bergsman Mats Matsson för 3/16 hemman och B Brukspatron H. Herr 
A Hebbe för 9/16 hemman.

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=5&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5437302d31373a33
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=5&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5437302d31373a33
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelected=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=5&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5437302d31373a33


Av enskifteskartan från 1830 framgår att brukspatron Gabriel Caspar Timms ägde i 
Stabäck 9/16 hemman och bergsmannen [Mats Matsson/m.a.] 3/16-delar. I dokumentet 
finns också förteckning över fördelningen mellan Mats Matsson och brukspatronen 
Anders Hebbe år 1823. Där framgår att Mats Matsson bor kvar på gamla hustomten A. 64 
Vår tolkning är att Mats Matsson ägde hustomten vid den gamla landsvägen i mitten av 
kartan. 

Dottern Carolina Matsdotter

Dottern Carolina Matsdotter fick, 18 år gammal, en oäkta dotter, Vilhelmina, den 13 
februari 1840 i Stabäck och dömdes för lönskaläge den 21 mars 1840. Dottern Vilhelmina 
skulle emellertid avlida redan den 2 november samma år. Den 14 februari 1841 gifte hon 
sig med sonen i granngården, masmästaren och åldermannen Anders Olssons son, Per 
Eric Andersson i Stabäck. Den 4 april födde hon sonen Per August. Med Per Eric 
Andersson fick Carolina ytterligare åtta barn. Familjen flyttar till Lilla Hökmora i 
Karbenning socken. Deras barn skulle i sin tur bosätta sig i Klackberget i Norberg, 
Stusshyttan i Grytnäs, Vallsjöbo i Karbenning, en son tog sig namnet Strandberg och var 
arbetare vid flera ställen i Grangärde, Ljusnarsberg och Ramsberg, en dotter flyttade som
gift till Hesselby i Villberga socken i Uppland och senare Fycklinge i Björksta socken i 
Västmanland. 

64 <http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?
archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=49&sd_base=lm19&sd_ktun=0002j5jo< Hämtat från 
Internet 2012-09-17.
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Enskifteskarta 1830. Brukspatron Högädle Herr G C Timms dess ute i Stabäck ägande 9/16 
delar jämte Bergsmannen 3/16 hemman. Närvarande var Herr Eric Thorgren från 
Skrivaregården och Häradsdomaren Anders Jansson från Långgärdet. 

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=49&sd_base=lm19&sd_ktun=0002j5jo
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=49&sd_base=lm19&sd_ktun=0002j5jo


Den Mattsonska släkten

Johannes Mattsson blev som äldste son ägare av
egendomen i Stabäck. Han föddes där den 3 mars 1824
och gifte sig två gånger. Den första gången 1847 med
Anna Stina Wretström med vilken han fick en son. Både
Anna Stina och sonen Carl August skulle emellertid
avlida 1850. År 1852 gifte Johannes sig med Anna
Abramson med vilken han fick sex barn, en son och fem
döttrar.

Johannes Mattsson ägde, som vi sett ovan, 5/32 av
Stabäcks smedja 1848, de övriga delarna ägdes av
brukspatronen Timm 11/16, handlanden Erik Thorgren
3/32 och  fanjunkaren M. Carlbaum 1/16. Men som vi
sett kallade sig Johannes redan för bruksidkare, en
beteckning som pekade framåt. Han skulle nämligen
köpa delar av brukets egendomar år 1870 när Gabriel
Caspar Timm måste göra konkurs. 

I början av 1870-talet sålde Carl Erik Westling och Johannes Mattsson Barrön till 
lantbruksinspektören Pehr August Ålund för 500 kronor med 2 kronor i avgäld per år. 
Barrön som också hette Snytön eller Långholmen fick nu yttterligare ett namn, Oljeön.65 
Johannes Mattsson var dock aktieägare i Oljefabriken år 1875.66 

Av barnen blev sonen Gustaf Mattsson brukspatron och 
bodde på Stabäcks gård. Han föddes den 12 januari 1853 
och dog ogift och barnlös den 16 februari 1943. Av 
övriga barn gifte sig Fredrika Mattsson med kyrkoherde 
Lagerstedt. Men kyrkoherden dog tidigt och inga barn 
kom till världen i äktenskapet.67 Ingen av Johannes 
Mattsons barn skulle således föra släkten vidare. 
”Lotten” Mattsson blev siste av släkten Mattsson, när 
hon dog den 26 april 1951.

65 Kollberg, Kersti (2011). Oljeön: ett industriminne i Engelsberg. 1. uppl. Stockholm: Balkong, s. 62f.
66 En socken och en sjö. s. 127.
67 Kugelberg. (2006). Sundbyberg: Sveriges släktförskarförbund i samarbete med Kungl. Biblioteket.
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Johannes Mattssons grav vid 
Västervåla kyrka.
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Den Mattssonska släktgrenens gravstenar i Västervåla kyrkogård.



Anders Matssons släktgren

Det är som nämnts inledningsvis från 
Johannes Matssons bror, Anders 
Matsson, som vi har vår härstamning. 
Anders föddes i Stabäck den 2 december
1825. När han flyttar från Stabäck till 
Bondfallet år 1851 och blir 
hemmansägare där då bryts också 
bergsmanstraditionen. Anders Matsson 
gifte sig nämligen den 26 oktober 1851 
med Johanna Katarina Jansdotter från 
Bondfallet. Anders och Johanna Katarina
fick tre söner, Johan Conrad, Carl Gustaf
och Per August Andersson (P-O:s 
mormors far – se bild). Efter att Anders 
Matsson dog i Bondfallet den 4 augusti 
1869 gifte Johanna Katarina om sig den 
10 oktober 1871 med Lars Erik Grönlund
och fick med honom ytterligare en son, 
nämligen Erik Anton Grönlund.

Härmed har vi kommit till denna 
berättelses slut. Efterkommande till 
Anders Matsson kom inte att leva sina 
liv i Stabäck. Vår förhoppning är att vår 
berättelse ska bidra till att kunskapen 
om Stabäck och då inte minst våra 
förfäder där har blivit större. När jag 
började skriva ”Med rötter i Stabäck” år 
2012 hade vi inte full kännedom om det 
rika material som finns på webbtjänsten 
vastervala.nu,68 och då särskilt projektet 
Wålabor Förr där Hans Philip står som 
redaktör. Det hade onekligen underlättat
vårt arbete.  

För den som vill läsa mer om Stabäck rekommenderas Elsa Holms berättelse om 
Mattssonssläkten i Stabäck. Hon tar i hög utsträckning vid där ”Med rötter i Stabäck” 
slutar.

68 <http://www.vastervala.nu/> Hämtat från Internet 2014-03-20.
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Här avspeglas jag i förfäders gravsten i 
Västervåla kyrkogård i Västmanland. Vi ser 
skymten av kyrkan och även Karin kan man skönja
till höger. Gravstenen tillhör min mormors far 
August Andersson och d:o mor Anna Lovisa 
Andersson. I övrigt syskon och släkt till min 
mormor. Gerda emigrerade till Vancouver Island 
men hennes önskan var att bli begravd i 
hembygden. Hennes make John Grönlund 
begravdes inte i Sverige. Han var fiskare och hans 
aska spreds längs Vancouver Islands Stilla 
Havskust. Detta speglar vad släktforskning kan 
handla om.

http://www.vastervala.nu/
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