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A r 1943 bildades Rasbokils hembygds- och fornminnesförening 
med ändamål att stärka banden mellan vår egen och gångna 

generationer samt att väcka intresse för och söka bibringa kunskap 
om tidigare livsföring och om den kultur inom hantverk och bygg
nadsstil, som i vår tid häller på att försvinna. Hembygdsföreningens 
verksamhet bestod under de första åren av enstaka sammankomster 
med föredrag eller annan underhållning, av midsommarfirning med 
m ajstång, lekar och dans vid Årby slott samt av någon utflykt till 
fornlämningar och gravfält inom socknen. Flera gånger hade man 
sökt få till stånd en sockeninventering, men projektet sköts upp 
och ställdes p å framtiden. 

Under andra världskrigets år med den kristid de hade i följe 
hunna åtskilliga gamla timmerhus inom socknen rivas och säljas till 
ved. Priserna voro höga, städerna behövde bränsle; gamla hem 
hunna upplösas och dess inventarier skingras. Genom de för jord
bruket förbättrade konjunkturerna fick man räd att modernisera 
och bygga om, de gamla enkla möblerna kunde bytas ut mot nya 
och bekvämare, maskindriften gjorde gammaldags redskap över
flödiga. I början av juli 1950 komma några sockenbar att ånyo 
dryfta önskvärdheten av en sockeninventering. Sådan hade ju också 
företagits i Rasbo m. fl. grannsocknar. 

Sagt och gjort, vi satte i gäng med arbetet i samråd med Upplands 
fornminnesförening, som rätt oss att själva inom socknen utföra 
denna inventering. Landsantikvarie Nils Sundquist föreslog förf. att 
leda företaget. 

Ett sedan barndomen brinnande intresse för hembygden och dess 
särprägel är dock ej liktydigt med sakkunskap, och det var med 
stor tvekan mottagaren av detta uppdrag vågade gå till verket. Men 
förf. måste bekänna, att hon knappast någonsin sysslat med ett 
arbete hon funnit så roligt. 
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Bild 1. Rasbokils klockstapel och kyrka från sydsydväst. 

Vår lilla expedition kom att bestå av hembygdsföreningens ord
förande komminister Nils Ahlin, kyrkvärden fru Stina Båth-J ohans
son, Årby, kyrkvärden John Fors, Klivinge, godsägaren Gustaf Höök, 
Edeby, samt vid några tillfällen f. lärarinnan fru Hilda Hansson, 
Kölinge, vilka lurade om olika dagar, samt undertecknad. Dess
utom fingo vi under de första dagarna en uppskattad instruktör i 
fil. kand. Anna-Märta Tjernberg från Upplands fornminnesförening. 

Vi hade nog undrat, hur vi skulle bli emottagna, då vi kommo för 
att göra husesyn, och känt en viss ängslan. Men vi möttes av en 
vänlighet, som från början borttog alla farhågor, och av en bered
villighet att visa vad man hade av redskap och bohag i boningsrum, 
på vindar, i bodar och lider, som var rent betagande. Vi fingo veta 
vad många ålderdomliga ting kallades, och hur de använts, vi fingo 
höra berättelser och sägner från trakten och om människor som 
levat för längesedan. Ändå hette det på nästan varje ställe: »Inte 
har vi nånting.» Men i de flesta hem träffade vi på vackra, intres
santa eller roliga ting att anteckna. Många saker fingo vi även med 
oss eller blevo lovade att senare få för det blivande sockenmuseet, 
som vi hoppas skall kunna bli en verkligh et i samband med en 
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hembygdsgård. Tills vidare har fru Båth-Johansson upplåtit ett par 
rum i Årby slott som museum. 

Rasbokils socken - medeltida namnformer 1314 Resbo-Kil och 
1316 Killunga soken - hette länge officiellt Kil. Den är kilformig, 
bredast i söder mot Rasbo, avsmalnande i norr mot Morkarla, samt 
gränsar i öster mot Stavby och Alunda, i väster till Lena och Tensta. 
Norra delen är skogsbygd, Rasbo härads allmänning, där gårdarna 
ligga glest. I söder utbreder sig slättbygden kring den lilla nu
mera nästan igenvuxna ån med dess förgreningar. Där finna vi 
kyrkan, Tibble by, Årby och Edeby gårdar och ungefär mitt i 
socknen de stora byarna Kölinge och Klivinge. Många äro grav
fälten, de s. k. ättebackarna, vilka visa att Kil, som socknen allt
jämt kallas i dagligt tal, är en gammal bygd. De finnas i närheten av 
varje gård och kring byarna; anmärkningsvärd är den talrika före
komsten av gravsättningar också i skogsbygden i norr. 

En sägen berättar, att i urminnes tid, när Edeby och Klivinge 
ängar samt Årby »myra» voro sjö, låg den mesta bebyggelsen längst 
i norr, där landet var högre. Där funnos gårdar och byar och det 
mesta av åkerbruket. Men en svår sot, digerdöden, drog fram över 
landet och nådde även dit upp. Människorna dogo, gårdarna blevo 
öde, skogen tog överhand. Den vandrade in över åkrar och tegar 
och bet sig fast. Skogsbygden i norr blev till på 1300-talet, så för
täljer sagan. 

Gravfält och fornfynd. 

Årby lydde vid sekelskiftet under Vattholma och Salsta, och äga
ren, riksmarskalken friherre Fredrik von Essen, som fått dessa gods 
med sin gemål grevinnan Aurore Brahe, bodde på Kavlås i Väster
götland. Det fanns en vacker talldunge norr om Årby slott vid vägen 
mot Fornby. Marken där med dess korta »trindgräs» buktade i mjuka 
kullar, men folk påstod, att där spökade, ty enligt traditionen var 
det »Årbys begravningsplats>>. I denna backe bestämde förvalt
ningen för Vattholma år 1900 att lagård skulle uppföras, en stor 
träbyggnad som rödfärgades. Tallar höggos bort, stenar vältrades 
undan, man grävde och sprängde. Arbetarna funno mängder av ben 
och skelettdelar, de vägrade fortsätta, men ordern löd: »Fortsätt 
bara!» Inte nog härmed. Nu i sommar, 1951, har en äldre man, som 
i sin ungdom arbetade vid detta bygge, berättat, att Årby slott, 
flyglar och gårdsplan varit inhägnade av en stenmur, och att det 
invid denna stått en runsten. Denna mur revs ner, stenarna lades i 
lagårdsgrunden, runstenen slogs sönder och gick samma väg. Den 
lär nu ligga under lagårdsgolvet. 
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Bild 2. Årby slotts norra flygelbyggnad år 1933. 

En landsväg säges i gången tid, innan den nuvarande vägen över 
slätten runt kyrkan fanns, ha gått utefter Västerberga skog i Rasbo 
fram genom Kil förbi Myrtorp och År by gårdstun över Y cklinge
Fornby till Körlinge gård samt fortsatt norr om Klivinge mot skogs
bygden. Vissa lämningar finnas kvar efter en sådan väg. Den nämnda 
sönderslagna runstenen vid Årby torde ha stått nära denna landsväg. 

År 1935 gjordes under pågående täckdikning i åkern invid östra 
kanten av Arby ättebacke fynd, som föranledde tillkallande av ar
keologisk sakkunskap. Det var då man fann den kända Årbybåten i 
en grav från 1000-talet e. Kr. med skelettdelar av kvinna samt av 
hennes häst och hund. Båten förvaras nu i Statens historiska mu
seum i Stockholm. Nuvarande professorn i Lund Holger Arbman 
ledde utgrävningen med biträde av nuvarande landsantikvarien på 
Gotland Greta Arwidsson. 

Påföljande år grävdes åter för täckdikning, denna gång på ett 
gärde mitt emellan Edeby och Tibble by. Där fann man ånyo några 
ovanliga föremål i jorden och tillkallade sakkunniga. Professor Arb
man ledde även denna utgrävning. Där befanns vara två över var
andra liggande gravfält, det övre från järnåldern, det undre från 
bronsåldern. Av fynden kan nämnas en spännbuckla av brons från 
vikingatiden. 
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I Klivinge, i en hage strax söder om skogsbrynet, ligger en »offer
sten». Hela stenens övre yta är täckt av små runda skålformiga 
fördji1pningar, s. k. älvkvarnar. Vad dessa fördjupningar använts till 
under forntiden är forskningen ännu ej på det klara med. Man vet 
att något senare ha de smorts med fett och exempel finnas på att 
bl. a. knappnålar och mynt nedlagts däri som offer åt älvorna. In
vid offerstenen går en omkring 40 m lång rad av stenar i riktningen 
norr- söder och tvärsöver en forngrav bort mot en högre sten, som 
bildar avslutning i norr. Man har undrat över denna stenrad. Har 
den att skaffa med någon rit? Skall den binda honom eller henne, 
som ligger under gravhögen? 

Något längre åt nordväst från denna plats, ett stycke in i skogen, 
finnas en hel rad rösen eller rundade högar helt täckta av sten, 
tolv eller flera till antalet. De löpa som en slinga i riktning öster
väster, på tämligen regelbundet avstånd från varandra. Väster om 
denna rad av stentäckta högar finns en mindre skeppssättning. 
Längre västerut ligga högarna tätare i dubbla, nästan sicksack
formade rader. Terrängen är grov skogsmark, inmängd med orm
bunkar och ljung. I den framförliggande hagen åt söder finnas 
järnåldersgravar, runda och kvadratiska stensättningar samt en 
större gravhög. Även åt norr, räknat från de nyssnämnda stentäckta 
högarna, har nyligen ett annat järnåldersgravfält påträffats, men 
inne i skogen. 

Vad betyda de med uppstaplad sten helt övertäckta kullarna? Äro 
de ett slags förskansning från ofredsår? Men knappast rester av en 
fornborg i gängse mening. Eller äro de grav kullar från bronsåldern? 

På Tibble mark, nära skolan i en skogsbacke mellan landsvägen 
och ån, ej långt från den plats, som föreslagits till inköp för en 
hembygdsgård, finnes en liknande stentäckt hög. Den ligger där så 
vackert, denna kulle, mellan skogsblommor, fläckigt nyckelblomster 
och nattviol. Invid den finns en källa. 

I Rasbokils kyrkas södra mur har legat inmurad en runsten. Den 
framtogs 1949 av Riksantikvarieämbetet och är nu upprest på kyrko
gården. Dekoren består av tre drakar som slingra sig om varandra; 
den största, i vars kropp runorna äro inristade, har kluven stjärt. 
Upptill åt höger finns ett liksidigt kors. Inskriften lyder: »Sprake 
och Torbjörn och Otvagen och Ginlög och Gudfrid de läto resa 
stenen efter Björn, sin fader.» (Tolkningen benäget meddelad av 
docent Sven B. F. Jansson.) 

I klockstapelsbacken tillvaratogs för några år sedan ett gravklot, 
som nu förvaras i Uppsala. Det har legat på en av de gravhögar, 
som finnas där. 
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Tre{ aldighetskällor. 

Det finns i Rasbokil två källor som aldrig sina och som ha sina 
utflöden mot norr. De troddes undergörande, och ännu fram i vår 
tid har ungdomen vandrat till någon av dem trefaldighetsnatten för 
att »dricka för sneda skor», d. v. s. dricka styrka mot klenhet och 
hälsa mot sjukdomar. Den ena källan ligger invid ån nedanför 
Lunkelbacken, den backe som jämte ett smalt skogsparti utgör skill
nad mellan de öppna bygderna i Norr- och Söderkil. Den andra, 
den största och vattenrikaste, ligger bakom Klockargården vid 
kyrkan. 

Det berättas att när kyrkan skulle byggas, började man lägga dess 
grund vid Lunkelbacken. Bönderna släpade samman sten och stoc
kar. De arbetade hela veckan och vilade under sabbaten. Men när 
de kommo för att återuppta arbetet hade trollen eller de osynliga, 
som man måste stå väl med, flyttat undan timret och stenbumling
arna till en plats i södra delen av socknen. Man hade ingenting 
annat att göra än att fortsätta byggandet på den plats, där kyrkan 
nu ligger. Om en sådan sägen skulle kunna tyda på - vilket ibland 
påstås - att en äldre kyrka legat på den förstnämnda platsen, i 
detta fall vid Lunkelbacken, skulle den nuvarande kyrkans ålder, 
den anses av expertisen härleda från 1400-talet, vara förklarlig. 

Men varför är kyrkan byggd på den låga slätten? Ån rinner fram i 
närheten, och grundvattenståndet är så högt på kyrkogården, att de 
uppgrävda gravarna ofta måste länsas. Då man år 1909 skulle gräva 
ut ett rum för värmepanna under kyrkgolvet invid västra gaveln 
träffade man på två lager grova ekstockar lagda tätt intill varandra, 
det övre varvet korslagt mot det undre, som grundval i den mjuka 
blåleran för murarna. 

Klockstapeln, ursprungligen öppen, senare inbyggd, ligger på en 
höjd ett gott stycke från kyrkan mitt i ett järnåldersgravfält invid 
Helgeby. 

Skulle den gamla trefaldighetskällan på slätten, den aldrig si
nande med utflöde mot norr, ha bestämt kyrkans plats? Har kyr
kan byggts på en urgammal kultplats? Och, om man släpper fan
tasien våldsamt lös, skulle sägnen om kyrkobyggets upprinnelse 
kunna ha något samband med källan invid Lunkelbacken? 

Kyrkan. 

Kyrkan på slätten har rika målningar från 1400-talets slut och 
början av 1500-talet, vilka senare överkalkades. Den rikt skulpte
rade prediksstolen i ljus och mörk ek, lönn och päronträ, en gåva av 
fältöversten Jurgen Schildt till Årby 1648 efter hans återkomst från 
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30-åriga kriget och enligt K. W. Herdins forskningar tillverkad i 
Uppsala av Mäster Berendt Sifwersson, blev övermålad i vitt och 
guld. Kyrkan återställdes 1909- 10, under överinseende av dåva
rande professorn, sedermera riksantikvarien Sigurd Curman. Ar
betet leddes av dåvarande komministern i Rasbokil Edvard Kihl
mark, som egenhändigt knackade bort all den vita kalkputsen från 
valv och väggar. 

Den ärevördiga dopfunten av gotländsk sandsten, uppburen av 
en fot, vars mittparti är prytt med s. k. trollknutar, är enligt kyr
kans inventarieförteckning en 1300-talspjäs. Den är nu placerad i 
koret, men stod före restaureringen i kyrkans materialbod, där den 
användes till - tjärpyts. Många intresserade sockenbor hjälpte till 
med restaureringsarbetena. Kyrkan återinvigdes midsommardagen 
1910. 

Orgeln anses härröra från 17 40-talet, men ombyggdes 1829 av 
P. Z. Strand, Stockholm. Av kyrksilver finnas nattvardskärlen, en 
överdel till ett ciborium av förgyllt silver från katolska tiden samt 
en brudkrona, likaledes av förgyllt silver, tung och rikt sirad med 
ornamenter och blad. Vidare finnes ett sockentyg i fodral, ljus
stakar av pläter samt tre vackra barockkronor, en i tung malm i 
koret, två i kristall över mittgången. 

På prediksstolen, som nu befriats frå n all övermålning, står ett 
timglas skänkt på 1600-talet av Gustaf Planting-Gy llenbåga och hans 
maka. Deras vapen pryda infattningen. Där ligger även en bibel i 
den svenska översättning, som verkställdes på Karl XII:s tid och 
utgavs 1703. 

Altartavlan, som föreställer Kristus på korset, är skänkt av gene
ralmajoren Wilh. Mauritz von Post till Årby. Den hängde under lång 
tid i sakristian, tills den på 1930-talet återinsattes i sin rikt skulpte
rade barockram, vilken legat söndertagen i klockstapeln. Tavlan 
och ramen restaurerades av konstnären John österlund, Uppsala. 

Kyrkliga textilier finnas från äldre och nyare tid. Nämnas må 
ett antependium av ljusröd sidenbrokad, broderat med namnet 
Christina Juliana von Post och årtalet 1715. Bäraren av detta namn 
var en ung fröken från Årby, som dog nämnda år, medan hennes 
far, den nyssnämnde generalmajoren Wilh. Mauritz von Post, be
fann sig i rysk fångenskap i Sibirien. Var denna sidenduk m åhända 
ursprungligen ett hårtäcke över flickans kista? 

Av äldre mässhakar finnes en av samma slags ljusröda siden
brokad som det nämnda antependiet samt en svart m ed silverkors 
från 1800-talets början. En kollekthåv från 1700-talet finnes även. 
Kyrkan äger dessutom flera vackra nyare textilier, skänkta av 
sockenbor eller av kyrkliga syföreningen. 
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Bild 3. Manbyggnad i Kölinge, som hembygdsföreningen fått i gåva och äm
nar iordningställa till hembygdsgård. 

Bebyggelsen. 

Socknens äldsta bostadshus av sten är den norra flygeln vid Årby, 
vilken innan slottet byggdes torde ha varit gårdens manbyggnad. 
Enligt byggnadsrådet Ragnar Hjorth kan flygelns bottenvåning vara 
av medeltida ursprung. I dess rum äro taken välvda. En smal välvd 
förstuga genomlöper huset med två likadana rum på varje sida. 
Dessa fyra rum ha varsitt fönster, vilka anbragts på husets lång
sidor. Ett av dessa rum, det sydvästra, användes nu som en trivsam 
gillestuga. Det gamla stengolvet finns kvar samt en låg öppen spis 
av ålderdomligt datum. I det bakomliggande rummet har, troligen 
under 1800-talet, ett platt trätak inlagts. Rummen öster om förstugan 
ha inretts till bastu och badrum för gårdens folk. Takvalven i dessa 
rum äro bevarade. I det sydöstra rummet finns en köksspis för 
öppen eld med bakugn och stor mur. Väggen över den enkla välvda 
porten prydes av två vapen: det Cruusska och det Schildtska. 
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Huset ligger i en sluttning. Till den övre våningen, påbyggd 
sannolikt av fältöversten Jurgen Schildt under 1600-talet, kommer 
man in från en ytterdörr på västra gaveln. Förbindelse mellan 
denna våning och bottenvåningen finnes ej. Även i övervåningen 
äro murarna av ansenlig tjocklek med djupa fönsternischer. En 
vindsvåning är påbyggd i förra hälften av 1800-talet. Rumsindel
ningen i mellanvåningen ändrades troligen då till vissa delar. Det 
nuvarande sadeltaket, klätt med Vattholma-tegel, som är ljusare än· 
teglet från Uppsala, är från samma tid. Enligt vad gamla personer 
berättat, skulle taket före denna påbyggnad ha varit valmat, liksom 
på de övriga husen kring gårdsplanen. Detta hus har troligen an
vänts som köksflygel sedan slottet byggts. 

Årby slott, byggt 1653 av fältöversten Jurgen Schildt, vilken tidi
gare under några år bodde på Edeby, underkastades år 1913 en 
noggrann undersökning och uppmätning av de då unga arkitekterna 
Ragnar Hjorth och Johannes Dahl. Resultatet av undersökningen 
finnes publicerat i Svenska Arkitekturminnesföreningens Tidskrift 
»Svensk Arkitektur», band Il, årg. 1915, av Ragnar Hjorth, varför 
slottet här endast i korthet skall omnämnas. 

Slottet, som ursprungligen ej hade kök, består av två våningar 
med en vindsvåning samt under husets hela yta en källarvåning, 
vars rum ha välvda tak. Huset är byggt av tegel som slagits vid går
den. Av tegelugnen, som legat på ett gärde mellan Årby och kyrkan, 
finns numera endast en gräsövervuxen kulle. 

Genom den ståtliga portalen av sandsten med en krigare i rust
ning, två liggande lejon samt Schildts och Cruus' vapen, kommer 
man in i en rymlig förstuga med trappa upp till övre våningen. 
Jurgen Schildt var gift med Anna Axelsdotter Cruus af Harfwila, 
genom vilken han blev ägare till År by; hennes far ägde utom 
Årby och Edeby även stora gods i Finland och bodde på Harfwila 
(numera Harviala) gård. Till vänster om förstugan är en stor sal, 
riddarsalen, med en vacker sandstensspis, numera något skadad. 
Rakt fram i förstugan bredvid trappan är ett rum med ett ursprung
ligen välvt fönster mot husets västra långsida. Detta rum kallas all
mänt i folkmun »kapellet»; möjligt är att det genom sitt läge och 
avskildhet använts till detta ändamål. Under 1800-talet eller möj
ligen tidigare h ar man murat dit en spis. Senare h ar rummet an
vänts som snickarverkstad. Vägg- och takmålningar finnas i flera 
rum, liksom, enligt byggnadsrå det Hjort, under den överkalkade 
ytan i förstugan. I riddarsalen omedelbart invid ingångsdörren 
från förstugan finnas rester av en väggmålning av tidig 1700-tals
karaktär. I det s. k. förmaket väster om det nyssnämnda »kapellet» 
äro målningarna helt framtagna. Utmed taklisten och i fönster-
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Bild 4. Linbräkning vid bastun i Bo!. Fr. v. herr och fru Edberg i Bo!, fru 
Sigrid Persson, Grantorp, Erik Ferngren, fru Elsa Andersson och fru Tyra 

Boström. 

nischerna står mot den vita grunden ett rikt rankverk i rött. De helt 
vita väggytorna avslutas nertill av en bröstpanel i blågrått. I taket 
finnes en cirkelrund målning föreställande en fågel, uppenbarligen 
en flamingo, med ett mansansikte målat på bröstet. Flamingons näbb 
nyper om mannens näsa. Man har mycket undrat över denna mål
nings innebörd. Med. kand. Evert Schildt, en sentida ättling till 
slottets byggherre, framkastade vid ett besök på slottet i aug. 1951 
en teori, att, i enlighet med en liknande målning på Skokloster med 
latinsk inskrift med innebörden »känn dig själv», fågeln genom att 
nypa om mannens näsa skulle åskådliggöra denna tes. 

Slottet har ej varit bebott - med undantag av några få rum på 
nedre botten - sedan 1760-talet, då det såldes av generalmajoren 
Wilh. Mauritz von Posts efterlevande till ägaren av Vattholma och 
Salsta greve Brahe. 

Under nära 200 år till för endast några år sedan användes Årby 
slott som spannmålsmagasin. 

Gårdens södra flygel av timmer är byggd på 1700-talet. Under 
1930-talet försågs byggnaden med en frontespis samt reveterades 
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och målades, efter att ha varit rödfärgad, i samma färg som slottet 
och den äldre flygeln. I denna byggnad, pietetsfullt renoverad med 
åsarna i rummens tak och den stora spismuren i köket bibehållna, 
bor den nuvarande ägarinnan med familj. 

Årby gårds historia kan följas från mitten av 1400-talet. Gården 
ägdes då av häradshövdingen i Vaksala domsaga Lars Thomasson 
Ulfstand till Årby och Hallqved och hans hustru Carin Ragvalds
dotter Kagg. Deras dotter Barbro Larsdotter gifte sig med Jesper 
Nilsson Kruse, som genom henne blev ägare till Årby. Det ärvdes av 
deras son Lars J espersson Krus (död 1587), gift på År by med Carin 
Ottosdotter Hästhuvud. Denne Lars Jespersson fick i förläning av 
Gustav Vasa även Edeby i Kil, som indragits till kronan genom kyr
koreduktionen; denna gård hade sedan tidig medeltid varit S :t 
Erikshemman. Årby ägdes av ätten Cruus, som den sedermera skrev 
sig, under ytterligare några generationer tills det jämte Edeby, som 
dock en tid åter varit indraget till kronan, genom gifte övergick till 
ätten Schildt, så som ovan nämnts. Medan Årby på 1700-talet ärvdes 
av Jurgen Schildts dotterson Wilh. Mauritz von Post, kom Edeby 
p å 1600-talet till Jurgen Schildts måg Gustaf Planting-Gyllenbåga. 
Edeby omfattade på denna tid 11 mantal, som lågo utspridda i ett 
flertal socknar i norra Uppland. 

År 1905 såldes Årby från Vattholma till ett bolag, som ägde det 
kort tid och skövlade skogen. Sedan gick gården i flera händer, tills 
den 1918 köptes av smålänningen Johannes Johansson, som avled 
1943. Nu äges gården av hans efterlevande maka fru Stina Båth
Johansson. Gården har sedan den kom i enskilda händer ånyo för
kovrats. Slottet h ar av sin nuvarande ägarinna alltid noggrant un
derhållits. Taket överses och lagas varje år, nya fönsterbågar, exakt 
lika de gamla, ha insatts, där så behövts. De stora salarna ha 
stundom använts till fest. Ett par gånger har Upplands Konstför
ening där fått en ståtlig lokal för sina vandringsutställningar. 

Då man sett en gammal gård i skövlat och delvis förfallet tillstånd 
åter blomstra upp genom insikt samt hårt och kärleksfullt arbete, 
vilja två ord stiga fram: kulturgärning och välsignelse. 

Det äldsta b evarade trähuset i Rasbokils socken torde va,ra den 
låga manbyggnaden vid Y cklinge, en parstuga från tidigt 1600-tal 
- kanske äldre. Y cklinge var förr en två mantals frälsegård med 
torp och utägor, sedan 1600-talet sammanslagen m ed Årby. Huset har 
i senare tid använts till arbetarbostäder. För närvarande står det 
obebott. Byggnaden består av en smal förstuga i mitten med innan
förliggande kammare; denna har ett fönster åt norr, det enda åt 
detta väderstreck på det långa huset. På ömse sidor om förstugan 
äro rum, över hela byggnadens bredd, med fönster åt söder mot 
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gårdsplanen. På östra gaveln är i senare tid ett rum tillbyggt med 
egen farstukvist. 

En flygel åt väster finnes, medan den östra flygeln, troligen ur
sprungligen köksflygel, är riven. Man ser dess grund, där nu en 
syrenhäck vuxit upp. Gården är hägnad av gamla askträd. Bakom 
manbyggnaden synes grund efter flera hus, ekonomibyggnaderna, 
som varit placerade i fyrkant. 

En timrad bastu i lliansby i socknens nordligaste del kan vara av 
ungefär samma ålder som Y cklingestugan. 

Ytterligare några parstugor, något olika Y cklinges och av något 
senare datum, finnas bevarade i skilda delar av socknen. Dit höra 
de båda flyglarna vid Edeby, manbyggnaderna vid Lakullen i Tibble 
och örkulla samt ett par gårdar i Kölinge. En del av dessa hus äro 
till- och påbyggda, men deras äldsta delar synas stamma från 1600-
talet. 

En sådan parstuga i Kölinge, som skall rivas, har hembygdsför
eningen fått i gåva av Uppsala universitet för att efter flyttning till 
annan plats användas till hembygdsgård. Dess stora sal, något ut
ökad, skulle kunna bli en samlingslokal för sockenborna, framför 
allt ungdomen. Husets övriga rum skulle lämpligen kunna användas 
för mindre samkväm och vinden inredas till hembygdsmuseum. 
Även en bod om två förvaringsrum och loft samt en soldatstuga 
har man tänkt sig flyttade till hembygdsgården. 

Av soldatstugor, bland vilka den nyssnämnda ligger i Kölinge, 
finnas ytterligare två kvar oförändrade och i gott skick, en i Kli
vinge och en i Tibble. 

I förf:s barndom fanns en bastu vid så gott som varje gård, 
vilken icke brukades för bad utan vid linberedning, rökning av 
fläsk o. s. v. Numera återstå endast ett fåtal: vid lliansby, Jobsby, 
Bol och Klivinge. 

Flera gårdar i socknen ha varit frälsehemman. Förutom Årby, 
Edeby och Klivinge säterier samt Ycklinge ägdes Bol, Ingvasta, 
Fornby och en gård i Tibble, nu tillhörande Uppsala universitet, 
av frälsesläkter. 

Några gårdar voro liksom Edeby under medeltiden S :t Eriks
hemman, d. v. s. de tillhörde Uppsala domkyrka. Till dem hörde 
Klinten inom Tibble by. Fornby och en del av Klivinge mark till
hörde under medeltiden franciskanerklostret i Uppsala. 

De nuvarande manbyggnaderna på några av ovannämnda frälse
gårdar äro byggda omkring sekelskiftet 1700 eller kort därefter. 
Nedre våningen i Edeby corps de logi är från denna tid, övervå
ningen är påbyggd 1853. 

Husen vid Fornby, med takmålningar bevarade i ett par av man-
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byggnadens rum, äro även från tidigt 1700-tal. Där märkes en bod, 
»rustkammaren», som den allmänt kallas, samt hemlighuset från 
samma tid. 

Klivinge säteri, en vacker byggnad med valmat säteritak och 
vindskupor på takets gavelsidor, byggdes på 1730-talet av Jöran 
Planting-Gyllenbåga, som då även ägde Edeby, där han bodde efter 
sin far. 

Några gårdar voro militiebostäder och ägdes av kronan. Som 
exempel kan nämnas Kölinge kaptensboställe. Dess manbyggnad 
med den intilliggande gamla köksflygeln torde härröra från 1700-
talets början. Skräddarbol var sergeantboställe, och en gård i Tibble, 
Västerbacken - vars låga bostadshus från 1600-talet nu är rivet 
och ersatt med ett modernt hus - var pipare- och trumpetarebo
ställe. 

Några av dessa gårdars gamla manbyggnader äro moderniserade, 
ja, ganska hårt renoverade, men rummens vackra proportioner stå 
sig alltjämt och ge ett gott betyg åt en gången tids byggnadskonst. 

På många håll finnas ännu kvar timrade bodar med spannmåls
loft och förvaringsrum dels för rökta, torkade och saltade mat
varor och dels för handredskap. 

Smedjor finnas vid många gårdar. Vid Jobsby funno vi bibehållen 
en blåsbälg, en s. k. pust, av äldre typ. En sådan finnes också vid 
Iliansby. 

Vid Krokmyren på häradsallmänningens mark finns en lagård 
av särpräglad typ. Ingången är från gaveln genom två förrum. Det 
yttre av dessa rum saknar sidoväggar, dess tak, som är täckt av 
handgjord granspån, sluttar från nocken ända ned till marken. 
Rummet där innanför användes nu som vedbod, förr till hö. Den 
egentliga lagården längst in, med spåntäckt sadeltak, består av ett 
något större rum med låga timrade väggar. Dörren, med hög tröskel, 
från förrummet in i lagården utgöres av en nästan kvadratisk öpp
ning, så låg, att man måste böja sig nästan dubbel för att komma in. 
Nu fanns där inte längre något kreatur, men vi frågade den gamla, 
som äger husen, hur korna kunnat komma in. - »Ja», sa gumman, 
»dom var inte så stora, det var kullkor». Denna lagård, troligen 
den äldsta i socknen, borde bevaras; det vore stor skada om den 
slutade sin historia som ved. En ålderdomlig lagård med lider 
vid Jobsby har man redan bestämt sig för att riva. 

Hantverkare och hantverksalster. 

Vid Krokmyren visades oss den spåntkniv med vilken man till
verkat takspånen till bl. a. den ovannämnda ålderdomliga lagår-
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Bild 5. Möbelsnickare Axel Lundberg demonstrerar en av honom tillverkad 
spinnrock. 

den. I stugan sågs en spinnrock, vars hjul var fästat på mitten. Rakt 
ovanför hjulet satt huvrycket, kring vilket linet, som man spann av, 
var lindat. Spinnrocken hade två rullar och trampan satt i en fot 
utskuren som en lyra. 

På en annan gård, Mellanbol, i socknens södra del, funno vi en 
annan typ av spinnrock. Den hade två hjul och två trampor samt 
en rulle placerad på mitten. Spelmannen Fredrik Jansson i Rasbo 
hade beställt den till sin hustru; nu äges spinnrocken av hans son
dotter. 

Även en långrock sågo vi på ett ställe, d. v. s. en rock att spinna 
ull på med ett mycket stort hjul samt längre ställning än på andra 
spinnrockar. Den spann mycket snabbt genom hjulets stora utväx
ling. Endast mycket skickliga spinnerskor kunde hantera den. 

Av sockenhantverkare minns förf. en svarvare Berglund, död 
i början av 1900-talet. Han hade sin verkstad invid landsvägen till 
Uppsala, vid ett torp, som då ännu tillhörde Edeby. Vägen invid stäl
let går i en krokig backe, som än i dag kallas Berglunds backe eller 
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Bild 6. Möbelsnickare Axel Lundbergs verkstad med en av hans berömda 
köksstolar under arbete. 

Svarvarbacken. Han var utomordentligt skicklig i sin konst. Ge
digna, ofta vackra och alltid välgjorda möbler, stundom dock allt
för utsnirklade för en senare tids smak, finnas ännu av hans hand 
i många h em i socknen, såsom byråar, skänkar, bord, chiffonjeer 
samt dosor och urnor. Förf. fick i sin barndom en dockskåpsmöbel, 
som Berglund tillverkat av cigarrlådsträ: de allra finaste stolar, 
omkring 7 cm höga, av den då så moderna wienermodellen samt 
ett litet bord, avpassat för stolarna. De finnas bevarade. 

En annan möbelsnickare från ungefär samma tid var soldaten 
Stolt i Kölinge. Hans specialitet var utdragssängar, s. k. gustavianska 
eller - som man kallade dem i Kil i förf :s barndom - »klivöver
sängar». De voro avsedda för två, men användes ofta av flera, i 
synnerhet barn, varvid den som låg längst in fick kliva över de 
andra. Åtskilliga av dessa »Stoltens» sovmöbler finnas kvar norr
över i gårdarna. De utgöra exempel på gott och hederligt hantverk; 
utmärkande för dem alla äro snirklarna på överstycket, enkla och 
exakt lika på alla. 
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Bild 7. Svarvstolen i Axel Lundbergs_verkstad. 

Den nu verksamme möbelsnickaren Axel Lundberg, bosatt på sin 
farfars, soldaten Lust, torp - förr på Ingvasta mark, nu friköpt, 
tillköpt och ombyggt - har i sin verkstad ovannämnde Berglunds 
svarvstol, mörknad av ålder och avdankad. På Lundbergs egen 
svarvstol tillverkas stolar av stegetyp med platta spjälor på tvären 
i ryggen. Dessa enkla, präktiga och vackra stolar återfinnas som 
köksstolar i de flesta hem i Rasbokil. Också spinnrockar finnas av 
hans hand. 

I detta sammanhang må nämnas en svåger till Lundberg, Carl 
Åsberg, vilken tillverkade framför allt i Stockholms hemslöjdsaf
färer kända fåglar av granträ med vingar i vackert utskuret mönster 
av tunnaste granspån. Åsberg brukade ofta sitta på Skansen och 
tälja sina fåglar, vilka såldes även till utlandet. Han var torparson 
från Frötuna i Rasbo, kom i sin ungdom som dräng till Rasbokil, 
där han hämtade sin hustru, och bosatte sig så småningom i Stock
holm, där hans tillverkningar under hans senare levnadsår nådde 
ett betydande omfång. Han dog 1949. 

116 



Även andra duktiga hantverkare eller bönder förfarna i handa
slöjd ha funnits och finnas alltjämt. Nämnas mä Eriksson i Fräken
myran, sedermera kyrkvaktare och bosatt i Klockargärden. Han var 
allt: tapetserare, djurdoktor och predikant. Han dog omkring 1915. 
Eriksson var bror till Eriksson i Hesselbol, den med jättesångröst 
begåvade »Sängfägeln i Nordanskog» som han kallades och som 
ärkebiskop Söderblom särskilt beaktat. Eriksson hade för vana att 
varje söndag gä den tvä mil långa vägen till kyrkan och åter för 
att bevista högmässan och få sjunga under kyrkvalven. 

I Kullbol fingo vi av Verner Mattsson lära oss hur man etsar i 
stål. På hans gård finnas ett par vädergubbar, vilka tillverkats vid 
gården. De äro uppsatta pä höga stänger och fungera som vind
flöjlar. Förf. har tidigare endast sett denna typ i Bergslagen. 

Även kvinnlig handaslöjd förekommer allmänt i Rasbokil. När 
vi i gårdarna frågade efter vävnader fingo vi ofta till svar: »Vi kan 
inte väva näge fint , vi väver bara vanligt, det är ingenting.» Men 
det fanns inte något hem, som saknade hemvävda nyttoting. Vackert 
randade eller mönstrade trasmattor, präktiga handdukar, duktyg 
och lakan funnos överallt. Bolstervar, vepor, filtar och hästtäcken, 
klännings- och kostymtyger sågo vi på många håll, tillverkade av 
husmodern, av någon dotter eller av en gammal farmor eller mor
mor. 

Vävredskap funnos i så gott som varje hem. Ofta även redskap 
för linberedning och annan handaslöjd, ty på många håll odlar 
och bereder man alltjämt sitt lin. Förr spann man allmänt även sin 
ull, nu äro får sällsynta. En skicklig väverska, mycket anlitad och 
diplomerad av Uppsala läns hemslöjdsförening, är fru Elsa Anders
son i Skräddarbol. 

Fru Lotten Fors, Klivinge (död 1949), mor till kyrkvärden John 
Fors, var en duktig och eftersökt väverska. 

I Kvarnmossen på Allmänningen sågo vi några stilfulla grova 
blångarnsvävnader i fiskbens- samt kyprat mönster, vävda för många 
decennier sedan av »farmor» i gärden. De hade använts som lakan, 
men begagnades numera, uppspända som segel pä åkertegarna, att 
skrämma bort älgarna från att beta brodden eller trampa i säden. 

Även Iliansby, Orrbol och Grantorp böra nämnas för sina vackra 
vävnader. Iliansbys ägare, Beda Ersson, komponerar själv sina väv
mönster, hon brukar även sin gård, skor t. o. m. egenhändigt sin 
häst. Fru Jenny Arnmark i Orrbol är särskilt skicklig i linbered
ning och spånad. Hon är född i Ångermanland, men kom ung till 
Rasbokil. Hon kan spinna lin så fint, att en härva, innehållande 16 
pasmor, med 100 varv i varje pasma, och hopvriden på vanligt sätt, 
alltså fyrdubbel, kan dragas genom en vigselring. Av sådant lingarn 
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Bild 8. Förf. och komminister Nils Ahlin i samspråk med Verner Mattsson i 
Kullbol. 

väves s. k. perken, en utsökt fin linneväv, använd till näsdukar och 
liknande. Fru Arnmark har spunnit och vävt på beställning, bl. a. 
till Kungl. Slottet i Stockholm. I Grantorp har man i generationer 
odlat, berett och vävt sitt lin, spunnit sin ull samt växtfärgat sitt 
garn. Där har fru Sigrid Persson bland mycket annat vävt en vacker 
rya av lin och ull från gården, vilket hon själv berett och spunnit 
samt färgat med växter från ägorna. Ryan hänger i salen över 
gammelmors brudkista, kunnigt renoverad och försedd med ini
tialerna M. M. D. - Matilda Matsdotter. 

Sigrid Persson är en diktare. Hon diktar till sina vänners be
märkelsedagar och förmår ofta t räffa det karaktäristiska hos dem. 
Hon diktar stämningsbilder från gården i vila och vardag, om ar
betet på åker och i lagård, om lingonplockning och linbråkning. 

På många ställen visade man oss äkta schalar av ylle och silke, 
eller hemvävda, samt svarta eller mångfärgade silkesschaletter. 

Gammalt silver finns i många hem: skedar, tumlare, bägare, en 
del försedda med s. k. åldermansranka, alltså äldre än 1752, då 
»kattfoten» eller kontrollstämpeln med tre kronor infördes. 

Tennfat, stånkor av tenn, trä och koppar, en kannmugg av koppar 
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(1 kanna = ungefär 3 1) m. m. sågo vi, samt ostkar av trä med 
vackert mönster, trätallrikar, tallrikar av tidigt Rörstrandsporslin 
och någon gång skålar av kristall. 

Standfat och en-bandade byttor, smörkärnor av olika åldrar och 
typer från raka med stav till liggande med vev, finnas i gårdarna 
och några skänktes till hembygdsföreningen. Några brännvinskag
gar, urholkade ur en stam och med sprund av tenn, visade man oss. 
På ett par ställen hade man bevarat en »välkomma» av koppar. Det 
är ett slags vid skopa med litet platt trekantigt handtag, vilken i 
gången tid stod på bänken i köket innanför dörren fylld med bränn
vin till besökandes trivsel. Vi funno även ett par brännvinskittlar 
av koppar, den ena med locket försett med en oval fördjupning, 
en sil. 

Ända fram mot mitten av 1800-talet brände_ man på många håll 
sitt brännvin hemma. En gammal gumma i förf :s barndom har 
berättat, att dagens första mål, innan man kl. 4 om morgonen 
gick ut till kreaturen eller för att slagtröska, utgjordes, såväl för 
vuxna som för barn, av en mugg brännvin och en beta hårt rågbröd. 

Av gamla redskap har hembygdsföreningen till sitt blivande mu
seum redan fått åtskilliga ting: två ljuster, saxar för rävar och råttor, 
snidade mangelbräden med årtal och bomärken och tillhörande 
kavlar, olika slag av borrar, sågar och hyvlar, samt ok. En forntida 
handkvarn med tillhörande del av löpare har utlovats, liksom en 
såstång, en »Vanna», en korg som användes vid sådden, vagn med 
lös överdel, s. k. »lissvagn» eller »fålaktir» ( = färdkorg), samt en 
vält av trä, flera slagor, besman av trä med blyklump för skål
pund och lod, en fållbänk (s. k. »fallutt»), en korvstoppningsmaskin 
och en grill för öppen eld. Flera handsmidda stekpannor och laggar 
ha vi fått, liksom en tallrikshylla, vackra gustavianska stolar med 
hemvävt tyg, flera kvarnstenar till olika slags kvarnar samt en hel 
maltkvarn från lliansby, selar och lokor, kistor och dragkistor, skåp, 
slagbord, vagga, ljusstöpningsdon, linberedningsdon, skinnbered
ningsdon, jaktredskap, matsäcksskrin och en grågrön kakelugn. 

P å ett ställe sågo vi en snidad borrsväng med bomärke, på ett 
annat koklavar av vidjor. Järnskodd trästock till enbetsdrätt att 
mylla potatis med kallas »vårnack», tjuga kallas »tjyva». Den senare 
gjordes ursprungligen av en klykad trädgren. Skovlar av trä, skodda 
med järn, kallas »Skoräkor». Ett antal tidstypiska fotografier komma 
att tillföras samlingarna. 

På många håll finnas möbler från 1700-talet, såsom sfolar i rokoko 
och bondrokoko, en stoltyp gjord av någon bygdesnickare från 
1700-talets senare decennier. Några stolar med spjälor av olika 
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Bild 9. Fröken Beda Ersson, som själv brukar sin gård i Iliansby och dess
utom är mycket skicklig väverska, intervjuas om livet i den avlägset liggande 

byn. 

bredd i ryggstöden ha inristade årtal. Stolar med enkel tvärslå i 
ryggen, prydda med solhjul, funnos i synnerhet i skogsbygden. 

Utdragssoffor voro vanliga, oftast med trälock - några sanno
likt från 1700-talet. Även ett antal s. k. sängstolar, utdragbara på 
längden med tre skott, kunna nämnas. 

Av skåp sågos en del raka, stundom nedtill försedda med lådor, 
en del avdelade med en avsats eller en klaff, samt hörnskåp och 
små väggskåp, varav åtskilliga med de gamla målningarna bibe
hållna. De med kurbitsmålningar, övervägande i en rödbrun ton, 
syntes vara tillverkade under 1 700-talets senare hälft, medan skå
pen från 1800-talets början ofta voro målade i en blågrön botten
färg med mörka, graciösare mönster. Kistor och dragkistor, mat
säcksskrin och golvklockor voro ej ovanliga. 

Ett par skrivpulpeter påträffades, varav en hade haft rokoko
svängda ben som senare överflyttats till ett bord, en annan hade 
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Bild 10. Korpral Blom i Klivinge har mycket att berätta om Rasbokil förr 
och nu. 

målat skäpunderrede. Denna senare har lämnats till hembygdsför
eningen. Ett kistebrev visades oss i ett hem. Av ålderdomliga red
skap kunna nämnas handkvarnar av sten. 

År 1948 revs den sista väderkvarnen i Rasbokil, den vid Helgeby. 
Vid Edeby revs en omkring 1912. Det fanns många väderkvarnar i 
socknen ännu i detta århundrades början. På många ställen har 
man kvarnstenarna i behåll. Vid Årby hade man i gängen tid en vatt
kvarn vid ett litet fall i en bäck nära »myran». Stället heter ännu 
Kvarntorp. 

Vid Ragvaldsbol står ett gammalt ihåligt träd, en ask, nu i det 
närmaste utdött. Då ryssarna under ofärdsåret 1809 anföllo Grissle
hamn men genom en list av von Döbeln blevo bortmotade, skulle 
enligt traditionen de uppskrämda Kilsborna ha hopsamlat silver 
och andra klenoder och gömt dem inuti denna trädstam. 

över Klivinge ängar har man flera gånger sett hägringar. Så 
skedde både under 30-äriga kriget samt under Rar! XII:s krig, då 
flera Kilsbor sägo hur krigshärar tycktes komma tågande över slät-
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Bild 11. Två av korpral Bloms stolar med årtalet 1790. 

ten. Gamla sockenprotokoll om dessa hägringar finnas bevarade, 
vilka tidigare varit föremål för undersökningar och beskrivning av 
olika författare. Så sent som år 1908 sågo ett par sockenbor åter en 
hägring över samma ängar, men denna gång var synen helt fredlig: 
en insjö, ett skogsbryn och ett framångande järnvägståg. Ännu kan 
man stundom i viss belysning se hur landskapet över denna slätt 
liksom lyftes upp, varvid långt bort liggande gårdar framträda för
storade. 

Skolväsendet. 

Skolundervisningen i Rasbokil handhades, enligt komminister Nils 
Ahlin, under 1700-talet till en början av en gammal knekt, seder
mera av en avdankad trumslagare. Så småningom inrymdes skola i 
ett lågt hus vid kyrkan. Den ena hälften utgjorde skolsal, den andra 
lärarens bostad. 

Klockaren Åkerlund anställdes omkring år 1850 som skollärare 
och organist och att sköta ringningen av kyrkklockorna. Då liksom 
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nu klämtades under sommarmånaderna kl. 6 varje morgon och 
afton, vilket klockaren skulle ombesörja. Mot slutet av 1880-talet 
påbyggdes skolan med en övervåning, i vilken Åkerlund som gam
mal bereddes bostad. Klockargården fick därvid sitt nuvarande 
utseende. 

Klockaren Åkerlund hade mycket att berätta om sina minnen från 
socknen genom åren. Han mindes Edeby innan övervåningen på
byggdes, huset hade förut haft brutet, valmat tak, liksom flyglarna. 
I den södra, något större flygeln, var gårdens kök. Han mindes den 
sista vargjakten i Kil på 1860-talet. Knappt tio år tidigare hade 
vargen varit ända framme vid kyrkan och rivit Åkerlunds enda ko 
inne i lagården. 

Småskola inrättades i socknen under 1800-talet i ena delen av 
en låg parstugebyggnad vid kyrkan. Husets andra del var fattig
stuga, där »hjonen», ofta flera tillsammans, bodde i ett par rum. 
Det fanns en gumma som kallades Snus-Lisa. Benämningen hade 
hon fått då hon i yngre dar höll handelsbod i ett uthus vid en 
bondgård. Där sålde hon snus och sill och där kokade hon kaffe 
åt skogskörare när de voro på hemväg. En gök kunde hon också 
bestå om de önskade, av litet hembränt. Så lönande var väl ändå 
inte detta näringsfång, ty på gamla dar kom Snus-Lisa på socknen 
och hamnade i fattigstugan. Ungefär samtidigt hade kommunen be
kymmer för en gubbe, Litten kallad, som också måste tas om hand. 
Det ordnades så praktiskt, att Lisa fick hushålla för Litten i fattig
husets lilla kammare. På så sätt kunde de bo tillsammans i ett rum 
och kommunen sparade utrymme. Litten var nöjd med att bli om
skött, och Lisa var belåten med att ha fått en rumskamrat. Ty i det 
andra rummet bodde fyra- fem gummor, någon av dem mindre 
vetande, och ett eller ett par barn. 

I denna stuga var småskolan alltså inrymd; skolbarnen sutto på 
långbänkar. Lokalen var dragig, lärarinnan fick reumatisk värk, 
ty hon »hade ett fönster i ryggen» , som en folkskoleinspektör an
tecknade vid ett besök. Skollokalerna användes till 1903, då ny 
skola uppfördes, den nuvarande kyrkskolan på Tibble mark, ej 
långt från Ingvasta. Då revs den gamla småskolan-fattigstugan, stor
skolan blev kommunalrum, eller sockenstuga som detta rum först 
kallades, och fattighjonen flyttades in i den forna lärarbostaden. 

Nu har Rasbokil ålderdomshem tillsammans med grannsocknen 
Lena. I Klockargårdens övervåning bor nu kyrkvaktaren. 

1869- 70 byggdes en skola för skogsbygdens barn, Jobsby skola, 
numera nedlagd. Småskollärarinnan Ester Wennerberg har utfört 
hela sin livsgärning i Rasbokil. Hon började sin tjänstgöring redan 
i den gamla småskolan. De fl esta nu levande sockenbor ha läst sitt 
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ABC för henne. Då hon pensionerades belönades hon med Patrio
tiska Sällskapets guldmedalj för långvarig och trogen tjänst. Hon 
bor, allmänt älskad och vördad, ännu i socknen. 

Invid Klockargården låg ett gammalt timmerhus: kyrkstallet med 
plats för 4- 5 hästar. Det revs på 1930-talet och är nu hönshus vid 
örkulla. 

En övergiven gruva. 

Under tidigare århundraden bröts järnmalm ur flera gruvor inom 
Rasbokil. Både mot gränsen till Lena samt på häradsallmänningen 
mot Tensta och Morkarla finnas gamla gruvhål, däribland Karolina
gruvan, Baggbolsgruvan, Skallbygruvan, Tykogruvan, Jungfrugru
van och »Miljarden». En gruvstuga, Gruvstugan som den rätt och 
slätt kallas, finns ännu kvar invid Baggbolsgruvan och bebos av ett 
gammalt syskonpar, gruvstu-Kalle och gruvstu-Anna. Intill stugan 
ligger en halvt förfallen byggnad som innehöll kolhus och smedja; 
nu är där redskapsskjul och verkstad med en svarvstol. Invid gårds
tunet ser man Baggbolsgruvans nu vattenfyllda, långsträckta gruv
hål. Omkring detsamma växa alar och andra lövträd och smultron 
som nå ända fram till stugtrappan. Runt den avlägsna boningen, dit 
man endast kan komma på en smal gångstig ett par kilometer frän 
landsvägen, står den milsvida skogen. 

österby bruk har tidigare ägt både hemman och skog i Rasbokil, 
tills bruket och kronan på 1920-talet gjorde markbyte och arrenda
torerna fingo köpa de gårdar de innehaft. Under österby-tiden ko
lade man mycket på skogen. Företrädesvis bodde kolarna i den 
s. k. Klivinge skaten. Varje by hade sin »Skate», som väl var ett 
slags öknamn. Skate betyder ju den yttersta toppen av en gran, den 
som inte duger till timmer eller ens till fullgod ved. Ordet beteck
nade i detta fall den samling av små backstugor, som ofta växte 
upp på ofri grund i backar och på sämre mark i utkanten av den 
egentliga byn med dess bondehemman. Dessa stugor beboddes ofta 
av hantverkare, i regel skickliga yrkesutövare, som sleto för sin 
bärgning ur de små dagsförtjänsterna. Där lågo ofta soldattorpen, 
där bodde änkor som vävde eller spunna för att hålla svälten ifrån 
sig. Ett redbart och hederligt släkte bodde i dessa små låga stugor, 
liksom på hemmanen i byn. I Kli vinge skate bodde som sagt kolarna. 

Det fanns en ung kalare, som brukade spela fiol på danserna i 
början av 1900-talet. Han bodde i socknen några år: varifrån han 
kom och vart han for visste ingen. En vals komponerad av honom 
har förf. tecknat upp. 
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Det fanns förr åtskilliga som kunde hantera fiol och även nyckel
harpa. Nyckelharpans tid tycks emellertid numera vara förbi i 
Rasbokil. 

Under 1880- och 90-talen hade genom de religiösa väckelserna 
och missionsmötena zittran och gitarren kommit på modet. Många 
voro de nykterhets- och andra sånger samt smäktande skilling
trycksvisor, som sjöngos med och utan gitarr i Edeby kök och an
norstädes. De flesta ha upptecknats. 

Under sockeninventeringen funna vi en enda zittra i socknen, 
vid Fjällsvedjan. Ett så gammaldags instrument som psalmodikon 
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kunde man ännu stundom se i förf:s barndom. Det togs ned från 
sitt förvaringsställe under sällsynta högtidliga stunder för att ackom
panjera en stilla sång om kärlek och ouppnådd längtan eller en 
psalm. 

Kring herrgårdarna, där man hade god tillgång på arbetskraft, 
fanns ofta en välskött trädgård med gångar och gräsmattor, med 
blommor och prydnadsbuskar men även med grönsaker, kål och 
kryddväxter. Man bytte arter av rosor och p erenna växter, så att 
man till sist överallt hade samma sorts skära och gula pimpinella
rosor, »mandelbuske», häckspirea, krolliljor och luktpioner. I alla 
gamla trädgårdar på trakten fanns den graciösa gula Tlllipa silvest
ris; vid Edeby finns den ännu kvar. 

En kryddväxt, som håller på att försvinna, är den givande luft
löken med dess fina smak - en stor skada, då man kan använda 
både dess rotlökar, dess stjälkar och de små läckra lökarna, som 
bildas i stjälkarnas toppar. Även körveln med dess fina arom borde 
mer användas. 

Vid bondgårdarna voro trädgårdar mindre vanliga. Enstaka 
fruktträdgårdar kunde man dock se i detta sekels början. Däremot 
blommade täpporna vackert och vänligt kring de flesta backstugor. 

Numera, då bristen på arbetskraft är så kännbar och som följd 
härav timpenningen är hög, få de flesta trädgårdar förfalla, där de 
inte rent av utnyttjas som kalvh age. De gamla terrassanläggning
arna, som voro så vanliga i en gängen tid, där marken var kuperad, 
få rasa ner och bli övervuxna. En fin kulturart håller på att dö ut. 

Men det finns dock blommande täppor även i vår tid. Vid Gran
torp växer madonnaliljan, ansad av kärleksfulla händer; hos sys
konen Wennström i Tibble finns en både vacker och givande träd
gårdsodling, och rabatter av polyantharosor ser man på många håll. 
Av fruktträd och bärbuskar har m an under senare år sökt skaffa 
goda och lämpliga sorter, länets fruktodlarförening ger r åd och 
hjälp . Sedan några är har socknen en handelsträdgård vid Kvarn
torp. 

Vart h a de gamla sötäppelträden tagit vägen? Dess frukt, av vissa 
arter så god att äta rå eller att koka i ingefärslag eller i sötad 
lingonsaft till en trevlig, lätt serverad och h ållbar efterrätt för 
vintern, borde mer beaktas. 

Om man en afton efter regn cyklar »lilla vägen» som den kallas, 
genvägen mellan Kils och Rasbo kyrkor, genom den smala kjusa, där 
ån slingrar fram, måste man kryssa försiktigt för att inte köra över 
de mängder med sniglar, som med sitt hus på ryggen ta en lång
sam kvällspromenad. Det är vinbergssnäckan. Den hade importerats 
från Frankrike på Karl XIV Johans tid och spreds till herrgårdar 
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och prästgårdsparker som en delikatess för smörgårdsbordet. Sedan 
dess har den förökat sig, och intill de senaste åren har det t. o. m. 
myllrat av den. Tydligen har den inte alltför väl passat den svenska 
smaken. Nu gör biltrafiken sitt att decimera vinbergssnäckans antal. 

Landsbygden skulle även den behöva ett skönhetsråd. Man be
höver icke resa vida för att bli övertygad därom, när man på sina 
håll, kanske mest i och omkring vissa samhällen, ser de skräck
foster av byggnadsverk som här och där skjuta upp. Men även 
inom en i detta avseende så måttfull socken som Rasbokil skulle en 
viss ledning i fråga om byggnadsstil, om en byggnads placering 
och anpassning till terrängen samt sist men icke minst om äldre 
byggnaders renovering vara av stort värde. 

En äldre byggnadskonst visar oftast prov på stora skönhetsvär
den, på rena linjer och god avvägning. 

En gammaldags inredning kan ofta vara utomordentligt vacker, 
med dess panelningar, dörrspeglar och gångjärn, dess tak med åsar, 
eller av bräder, lagda som man säger i Kil »på förvandling», d. v. s. 
över varje skarv är anbragt en bräda, ofta enkelt profilerad, var
igenom takytan får både liv och lyster. Och fönsterbågarna med 
sina tvärposter, vilka indelade varje fönster i fyra eller sex rutor, 
som harmonierade med husets proportioner, med takresningen, 
gårdstunet och de gamla träden, de ersättas nu på sina håll med 
stora släta fönster, som stå illa mot husets typ och mot omgivningen. 

Det skulle vara av stort värde med ej enbart byggnadstekniska 
råd utan även anvisning och hjälp, som kan göra en ålderdomlig 
byggnad både lättskött och praktisk men med bibehållande så långt 
det är möjligt av äldr.e skönhetsvärden. 

Vad skall man säga om människorna i Rasbokil, då man själv är 
infödd Kilsbo? Jo, att man håller av dem, så som man håller av sin 
familj, sitt hem, därför att man hör dit. 

Edeby i juli 1951. 
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EN DAG I BASTUN 

I byns gamla bastu är livligt i dag, 
linbråkorna slamra och smälla. 
Och linet förvandlas vid bråkornas slag 
till hässlor som silvergrå välla 
så yvigt och mjukt och som silke så lent, 
de dofta av bastu så friskt och så rent. 
Förnöjda vi styra och ställa. 

Av linet vi taga ur bastun små fång, 
och värmen står tät över muren, 
och åter och åter hörs bråkornas gång 
kring bygden, av höstvinden buren. 
Det ryker från kärret av skogstrollens brygd, 
de syssla med sitt bakom granarnas skygd, 
och hemlighetsfull blir mixturen. 

Omkring oss november står gammal och tyst 
i klädnad av skymning och dimma, 
försvunnen är prakten som gyllenröd lyst. 
På vägen hörs nutiden stimma. 
Men hit hava jäktet och larmet ej nått, 
här minner oss bastun om tid som har gått, 
och sagolandsljusen de glimma. 

När sent vi gå hem i den mörknande kväll 
hörs regndiset droppa i träden, 
och dimmorna svepa sin mjukgråa fäll 
kring vilande vretar och gärden. 
Vårt samtal blir lågmält i kvällningens ro, 
när höstmörkret tätnar kring gård och kring bo. 
Förunderligt högstämd blir färden. 

Sigrid Persson, Grantorp, Rasbokil. 


