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och det koståde 40 skilfins Atders
Andersson Bovallen fick betålå 12
skilling "för en fönstenula som drång'
en slågit sönder i &evhuset"
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Den 20 augusti l8t0

hade Anders

Klockarbo sänt drången till
Köoins att för gårdens råkning bla
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inte mycket förtjånsl på den resan ty

fick betala I riksdaler 12
"
skillinq för I lispund strÖmming som

husbonden

ftrrslön under hemforsling" Vi
kan iän förestålla oss hur det kan hå
såt till. Dränsen håde fallit offer fÖr

drilne€-n

;åEon åv hamnkoganas frestelser och
seäan på vrg hem i follån och villån
strälpt idiket, där en del av strömmrng-

Iblånd finner man att syndare blivit
ådömda böl€r för ått undgå iirmu

srärsar€ stsaff. fu l81l pålÖres landbonden Hans Andersson i Hästlösa
"contånt till d€ fanige liti förÖtuad
skossåverkal hvarfttr€ han blivit fbr20 riksdaler"
skont för laga tilltal
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gårdsfogden Anders Flodman, som hdisare fl$tat dit.

transpon åv bohaget fiån Seglingsberg'
Ramnäs. Kaflnansbo mfl. on€r och

Hår uppråknade "ohågn" och konao_
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dcns Lisjöbor. Mestådcls förd€ lorparna ett hån och stråvsamt liv fÖr att hara uppehållet. Förulom den kolning och

lackjåmsfoming, som man var ålagd
samt dassverken vid gården fÖrsÖkte
mån bättra på ekonomin med olikå slag
av extraknåck. Man brtude tjära och

sär ade taknåver, gjorde skor och
låggkilrl, svedde hank och bögg stör,
skodde oxar och .ingade svin. ibland

kunde man leverera ågg och smör till
gården. Smed€ma flyttade låtl som of'
r^st vårvid bnrket fick bekosla hit-

detta medförd€ en del extrafititjånsl€r

Dct fånns många hål ått stoppa i, bl a
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oråsttiondel. Även
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betålas och

dessa avlågsna

;akter nådde rbland ekot ai händets€r
på riksplanet och då blev del vanligen
mars 1792 hade
extrakosmader.
Gustaf lll skjulits på op€ramaskemden
och kungsritg ng pålystes i rikets alla
klrkor. Det hä pågick dagligen i flera
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månader och kävde nahaliStvis ett
ston uppbåd av ringare. Det skedde
eft€r en viss hrordning inom de olika
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anral roaåre måsle dårför leja klocka'
ren Jonas Abenius i Munllorp an fÖr

en kostnad av 8 skrlting per styck stå
och ryckå i klockstrijngen
påförde Krono Befallningsnan Holsten i sEitmsholin 6 skrlling på
de flesta Lisjötorpana fÖr "bröllops-

Är 1799

gålla Cullav lv Adolf
Frodrika Vilhclmina
med
sig
;om eifte
av Baden. Dena skcddo rcdan den
sård. Det

fl&lc

31.10. 1797, men statoN finonscr var
Ndliqen på grund av krig och annat
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så uslå att man flödgades
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pålaga som såkert föranledde åtskilliga
kommenlarer &årl torpmoroma under
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och
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kardning.

Ton Sd,ström

samband med ett besök på vÄrkanten

ej till fidn kofinun€n. Apiopå storbe-

i markema king Väslsum, noterade jag
i parkanåd miljö m€d åsk ocb lönn d€

stånd kan jag nitnna €n uppgift om en
lokal i Östergödand, på Ullilsås marker, som innehåller tiotusentals exernp
lar och som blivit ett omtckt och upp-
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b?iska bladkansama av kollilja,
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Storbestånd av krollilja,
Lilium martagon, i Västsura

fu cnoP or ellus

uppstickånd€ ovån vitsippor och liljekonvaljer. De fanns i sådan mängd att
jag lade det hela på minnet, man ville
ju inte missa blornringstiden. En liten
buske av tibast, med blommor på bår
kvist, fåris också dåt i den lundartade
gönskan.

fulgens

funnen i JanOlsskogen

Då

jag sjålv har kolliljor i min tråd-

i

bygdcn- Kan vål

också Våstsura blil

mellersta och ösfa Europa fttrekomm€r nahrliga populationer av kollilja.
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Uppgifl€ma

nä kolliljan

introducera-

land går dock str*t isår och
skiljer på ett håh4 årtusende - med€ltid
des i

ldn

eller stornaktstid? Krolliljans historia
blom ngstid€n. Hw som h€lst var jag å,r just förenål för undersökningar gediir den l0 juli och fick mig till livs en nom SLU, Alnarp (Kjell L$dquist).
fin uppl.v€lse. Jag uppskattade bestån- Han kommer att låta genomföra DNAdet till mellan 1500 - 2000 blomrnande analys diir förvildade/nahlalis€mde
exemplar. På var och en av de kaftiga bestånd i Sverige, Norgc, Danmark och
mclerhöga slånglama fanns 5 - l0 rÖd- Engla.nd komn€r att jänföras med de
violella blommor (på en slångel som own närnnda populalionema i Europå.
mest 20 blommor). På någlå stållen Kanske kao b€ståndet i Våstsurå hjålpa
lysle d€n nera sållan sedda gulvitå va- till att bringa klarhet i kolliljans hislo-

g&d var det ingen fara att jag missade

Tofi Sbströrn

Fön eller senarc skulle den påtråffas
inom kofirmunens skogsdomäner. del
varjag övertygad om An den hitlades i
Janotsskogen var heller ing€n över'
j
rasknins. Anen trivs trppenbarligen
åldre opåverkade tuktrga Sranskogar
med sod tillgång på död ved Den vf''(er ftämst på grova granlågor. mem
sållcn På lall. asp och blörk Dc'r
orancebn$fårgade lickan år rödhstad
{H2ioch ovanlig lnom sin Lribred-

Till föwäxlins lik iir

cinnobenickan'

Pychopons annaba nus Den ät do..k
skamare cinnoberröd, speciellt på un_
dersidans porer, och knuten till löwed
på solexponerade lokaler.

Betråfrånde Janolsskogen har den På
s€når€ fu delvis ftagrnent€ruts genom

rwcrk iflsar och nya väEbygscn

Dc

fina kvarvarande områdena bör undåntas från skogliga ingrepp. Inom området har hittåts ett flertal ovanliga och
i
sÖdrå
ninssonråde. i huwdsak Östhg
bl.a bland tickoma
tralian sv landet. UPP$fter och rynd rödlistade artet,
art€r indikeral att skogen har
från Sverise under senare år antlder att Dessa
skyddsviltde Markägare år Kyrarten a på spndnrng Försla fvndet av högt
(Våst€rås
stift).
Surahammars kommun kan

brardtrckan

skåttat utflyktsmål

i

_96.
hittade Bertil Eriksson, höst€n

rianlen.
Jag tycker mig ha iaktlagit att

kouiljan

idag år tihligen allmånt odlad i vår
tråkt, den år hårdig och genom sin
prakttullhet ålskad av ntuga. Vid enstaka torp och gtudar Ol.a h€rrgårdarna) kån man se d€n kva$tå€nde eller
naturaliserad. Något liknande storbestånd som
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Våslsura kåtme. jag dock
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