
 BYN FREDBRUNN(FRÄBRUNN alt. FREBRUNN)  I
SALA SOCKEN

samlade uppgifter om byns historia
sammanställda av Gerd och Roger Lundberg
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Utdrag ur boken ” EN BOK OM SALA SOCKEN ” av Assar Jansson (1950)

-” och Fredbrunn ligger på sin backe som en medeltida borg med ägorna runt om. 
Den byn uppfyller i varjefall fordringarna på dominerande höjdläge ”-

-” Några namn av oomtvistat ålderdomlig typ; Frebrunn, Hättskär, Sala, Köpalla och kanske
Hov. -”

-” Tar man med namnen på -by och övriga ålderdomliga namn, får man fram en bild av
odlingen  under  vikingatiden,  som  ganska  väl  bör  stämma  med  verkligheten.  Från  den
utbredda bebyggelsen kring nuvarande Kumla kyrka fortsätter bygden främst på västra sidan
av Sagån med Frebrunn, Hättskär och Kifsta -”

-”  En sådan  isolerad  bygd  hade naturligtvis  sina  kultplatser.  Var  dessa  legat  vet  ingen
bestämt. Ortnamnen ger dock en viss ledning. Frebrunn är väl detsamma som Frös brunn.
Just nere i backen upp till den egentliga bytomten ligger brunnen. Den var helgad åt Guden
Frö, och den har kanske dessutom varit tingsplatsens offerkälla -”

-” En sägen berättar om en Kung Onsal, som regerat över dessa bygder (Odensala) och som
nu skulle ligga begraven där. Sägnen har naturligtvis uppkommit för att ge en förklaring till
namnet, på samma sätt som en sägen om ett fredsslut sammankopplats med Frebrunn -”

-” Dessa två handlingar, skattelängden från år 1371 och 1399 års räfstetingsdom, ger oss en
ganska  god  uppfattning  om  vilka  byar  som  fanns  i  slutet  av  1300-talet.  Åtminstone
skattelängden låter oss också få en föreställning om gårdarnas storlek -”

-” Hättskär och Frebrunn hade en bonde var som betalade skatt  enligt  skattelängden av
1371. -”

-”Gamla  uppgifter  pekar  på  Norr  Kifsta  som den äldsta  av  Kifstabyarna.  Det  är  också
oomtvistligt att Kifsta haft skogsmarker gemensamt med  vissa angränsande byar i Kumla.
Men det är inte möjligt att på grundval av de uppgifter som nu finns för Sörsocknens byar
kunna rekonstruera några ”värnlag” eller någon äldre jorddelning utöver att Kifstabyarnas
nordgräns  sträckt  sig  från  ån  västerut  mot  Kilagränsen.  Kifsta  skulle  kunna  utgöra  ett
”värnlag”. 

Men det är svårare att förklara Hättskär & Frebrunn. Den senare borde av namnet att döma
vara en av de äldsta byarna. Kan möjligen dessa två vara så gamla, att de kommit till innan
denna ”värnlagsindelning” skedde? De fick då behålla den jord de hade odlat och några
skogsbackar, medan de senare tillkomna Kifstabyarna, som ligger längre från ån, fick den
sämre marken och skogen därbakom. Hur därmed förhåller sig är omöjligt att avgöra utan en
grundlig undersökning av Kumla, Tärna och Norrby socknars äldsta gränsförhållanden. -”

-” Frebrunn och Hättskär torde höra till de allra äldsta byarna i Sala Socken. Men vi vet
tyvärr alltför litet om dem under medeltiden. 

År 1371 redovisas en skattebetalare i var och en av dessa byar. Andreas i ”Hettoskyalf” och
Anund i  ”Fraedabrom”. I  räfstetingsdomen 1399 omnämnes de inte.  Ehuru båda byarna
nämnes  någon  gång  under  medeltiden  får  man  doch  inga  närmare  upplysningar  om
förhållanderna. 
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Det  är  som  vanligt  först  i  och  med  jordeböckerna  på  1540-talet  som  vi  blir  bättre
underrättade. Då är Frebrunn alltfort en ensam gård om 20 öresland, medan Hättskär delats
upp på två hemman vardera på 12 öres land. 

År 1552 finns det dock två bönder i Frebrunn enligt en tiondelängd. Deras tiondeleveranser
är ungefär lika stora. Hättskär tycks däremot ha behållit  sina två gårdar hela 1500-talet
igenom. 

Vid Älfsborgs lösen 1571 upptas visserligen tre personer i Frebrunn och fyra i Hättskär. Av
dessa har dock bara två i vardera byn djurbesättningar. I Frebrunn har en Olof Ingevallsson
tillkommit, och i Hättskär en änka Brita och en person som kallas ”Lådviks Ols”(=Ludvig
Olsson). Ingevallsson finns med i alla tiondelängder och andra kamerala handlingar under
senare delen av 1500-talet och Ludvig Olsson under 1570-talet, medan två andra bönder är
försvunna. Möjligen gifte  båda två sig in i  en gård.  Någon förändring av antalet  gårdar
föreligger alltså inte. 

Ett protokoll från Simtuna Häradsrätt år 1612 ger vissa upplysningar om förhållandena i
Frebrunn omkring år 1600 och om denna Olof Ingevallsson. Det gäller ett arvsskifte efter
Olof.  Han hade tre söner;  Per,  Ingevall  och Erik,  och två döttar,  Brita  gift  med Anders
Johansson i Ekeby, socknens rikaste karl, och en dotter vars namn inte nämns, gift med Måns
Persson i Hättskär, sedemera nämndeman. 

Olof Ingevallsson ägde fyra hemman. Ett  i  Norrbäck, ett  i  Boda, ett  i  Frebrunn och ett  i
Skälby.  Per  Olsson  som  bodde  i  Hofberga  fick  Norrbäcksgården.  Ingevall  övertog
Skälbyhemmandet, som han för övrigt redan brukade. 

Erik  ”hann tager  sitt  markeeland  på fäderne  i  Fräbrunna,  där  han sitter.  Menn Anders
Joansson i Ekeby som äger deen eene deeras syster Brita och Måns Persson som äger deen
andra systeren i Hetteskiell i östra gården, the skola taaga bååda tillsammans sex öreslanndh
i Norby socken. 

Thertill skulle de haffva tre öreslanndh joord i Fräbrunna och läggia till thee 6 öreslanndenn
i  Booda,  så  blifver  thet  och  eet  markaland  på  båda  systrarne  menn...  The  andre  3
hemmanen(utom Boda)...the äre af  theres  salige framledne fader  wäll  blefne weed macht
holne och bygde i alla måtten och oprättade med skööne huus och bygninger...-”     

Var och en av sönerna fick tydligen en gård på 9 öresland. Eftersom dessutom 3 öresland
skulle  tas ur Frebrunn, borde Olof  Ingevallssons  gård där ha omfattat  12 öresland.  Den
andra gården, som ägdes av Mårten Hansson, skulle då bestå av bara 8 öresland, med enligt
en domboksuppgift  från 1645 omfattade den då 10 öresland. Möjligen har Mårten köpt 2
öresland, eller också omfattade Olofs gård bara 10 öresland. Domboken är fuktskadad på
vissa ställen, varför man inte kan läsa hela protokollet.-”
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-”  Först  i  slutet  av  1600-talet  börjar  hemmansklyvningen  göra  sig  gällande.
Hättskärshemmanen delas upp i fyra gårdar vardera, vilken delning sedan bibehålls. 

Frebrunn däremot trasas sönder mera. Där finns 1825 inte mindre än 9 brukningsdelar. Den
minsta  som ägs av en Ynglingebonde omfattade  3/40  mantal.  Vid tiden  för  laga skiftet  i
Frebrunn, som hölls 1840, bestod byn dock av sex gårdar. Av dessa blev bara en utflyttad. 

Frebrunn är alltså den byn i socknen som allra bäst bevarat sitt  gamla utseende. Två av
gårdarna  har  gått  i  samma  släkt  sedan  1600-talet  och  kanske  längre  tillbaka.  Det  är
Hofbergs och Paul Johanssons.-”

-” Frebrunns ränta var tidigare anslagen till Uppsala universitet. Enligt ett kungligt brev av
den 7 november 1639 var hemmanet ”under Upsala Achademi Ewärdeligen donerat”. Detta
medförde att akademien under senare hälften av 1600-talet gjorde allvarliga försök att bli
ägare även till jorden.

Den ovan nämnde Mårten Hansson hade gift sig till en av gårdarna. Hans hustru hette Anna
Persdotter  och  hade  i  sitt  förra  äktenskap  en  dotter.  Mårten  var  tydligen  en  dumdryg
bråkmakare. 
År 1608 får han böta för att han slagit sin ”gålabo”(=gårdsbo) Olof Ingevallsson. 
År  1636  har  det  förekommit  slagsmål  mellan  Mårten  och  länsmannen  Olof  Larsson  i
Hättskär. 
År  1646  är  det  nytt  bråk,  då  Mårten  påstår  att  Olof  Ingevallssons  sonson  åstadkommit
”ohägn  på  Frebrunns  bolstad”,  vilket  resulterar  i  förlikning  vid  nästa  ting  och  en  ny
stämning från Mårten vid tinget därpå.

Då har Olof Larsson - Länsmannen - också råkat illa ut med  en häst, och han påstår att
Mårten slagit och huggit ihjäl den, men detta kan han inte bevisa.
År  1648  dömdes  Mårten  till  3  Dalers  böter  för  att  han  försummat  de  dagsverken  som
allmogen skulle utföra på ”Cronones damb Diusen b:nd”(Storljusen). Mårten hade inte bara
svårt att dra jämt med grannarna, ovanstående är hämtat ur domboken och de flesta trätorna
gick väl aldrig så långt.

Han led tydligen också av något slags byggnadshysteri. Han uppförde den ena byggnaden
efter  den  andra  alldeles  i   onödan,  enligt  familjens,  släktens  och  grannarnas  åsikter.
Byggnader ”som intet  uti  en bondgård brukelige äre”, som en person uttryckte det under
rättegången 1661.
Då talas det bl.a om ett stall i 8 knutar, en stor badstuga och mälthus också i 8 knutar, två
stora fähus och en sädeslada och hölada ”på myran”.

Alla dessa hus ansåg Anna Persdotters ombud onödiga och framhöll, att de var så stora att
de inte fick rum på gården utan måste läggas utanför ”i hamrar och slikt”. Det var dyrt att
bygga och Mårten behövde pengar. 

Akademien stod välvilligt till tjänst mot en inteckning i fastigheten. År 1661 var skulden uppe
i 3355 daler och Akademien begärde nu betalning ur fastigheten. 

Anna Persdotter bevisade att jorden - 10 öresland - var hennes dotters och förklarade, att
styvfadern inte  hade rätt  att  handla  såsom Mårten  gjort  med sin hustrus  och styvdotters
fädernejord. 
Rätten förklarade också att jorden var Annas. De nyssnämnda husen ansågs vara onödiga,
och dem kunde kreditorerna få ta. 
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Försöken att skaffa jord i Frebrunn fortsätter, och ännu 1720 pågår en process vari ättlingar
till  Anna Persdotter  är  inblandade.  Eftersom domböckerna är  försvunna för  decennierna
omkring 1700 kan man inte få någon klarhet i vad tvisterna rört sig om. 

Akademien lyckas dock inte bli  ägare till  Frebrunns jord. Men byns räntor gick så länge
grundskatten fanns kvar, till Uppsala universitet.
PÅ 1830-talet betalade man 11 tunnor spannmål och 45 riksdaler och 8 skillingar. -”
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VÄGAR
(ur En bok om Salasocken/Assar Jansson 1950)

Innan  gruvdriften  tog  fart  vid  Sala,  låg  hela  denna  bygd  litet  vid  sidan  om  de  stora
stråkvägarna, om man nu kan tala om sådana under forntiden. De vägar som fanns i våra
bygder följde i regel åsarna. Dessa sträcker sig i norr och söder.

Det  var  väl  egentligen  bara  området  vid  nuvarande  staden  Sala  som  kunde  kallas  för
tätbebyggt. Där fanns ett par tre byar. ”Sala var då bygden längs Sagån från Kumlabyarna
upp mot  Skälby/Ölstaområdet.  Inom detta  område fanns  uppenbarligen  någon slags  väg,
kanske två, en på vardera sidan om ån.

Den viktigaste måste ha följt den västra åsidan, passerat Frebrunn och Hättskär och över
Kifsta nått Bråsta. Troligen har den följt den gamla sträckningen av landsvägen mellan
Sala och Kumla. Vi kan här i Sala svårligen tala om någon gammal mellanbygdsväg, d.v.s.
en genomgångsväg. Vid de nordligaste byarna i Sala-trakten tog vägen slut.
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Utdrag ur VÄSTMANLANDS NYHETER Torsdagen den 28 Februari
1952

”Åttio-åring i Frebrunn berättar:”

-” Vi skall ta en liten titt på vår åttio-årings släktregister(Carl Hofberg), sådant de framgått
ur de tillgängliga kyrkoböckerna.
Den äldsta familjen av den Hofbergska släkten som enligt dessa funnits i Frebrunn är

Eric Ersson född 1692 död 1776
På 1730-talet  dyker  nämnligen denne upp i  Frebrunn och tillhandlar  sig  den nuvarande
gården. Varifrån han kommit är oklart. Dennes son;

Lars Ersson född 1721 död 1802
Blir nästa länk i släktkedjan, varefter hans son i sin tur;

Eric Larsson född 1747 död 1802
övertager gården. Denne har fyra barn, en dör tidigt och gården delas mellan dottern Brita
och sönerna Lars och Julius - den senare flyttar till Skälby, och hamnar slutligen på ägorna
där, dvs han måste sälja gården.

Lars Larsson(Ersson) född 1782 död 1863
hade tre döttrar och sonen Anders född 1813

Anders Larsson född 1813 död
är den sista av den maskulina arvsföljden i den gamla släktgården. Han hade två söner, men
de dog i 4-5 års åldern. Av de två döttrarna blev den äldsta Anna Sofia gift med Vilhelm
Hofberg.

Vilhelm Hofberg född 1838 död 1927
och Anna Sofia fick en son, Carl.  Vilhelm Hofbergs far var soldat Nr 93 Sahlström, gift
trenne gånger(1812, 1818 och 1834) och Vilhelm var yngsta barnet i tredje äktenskapet. -”
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Släkten Sahlström
Utdrag ur boken ”En bok om Sala socken av Assar Jansson (1950)

SKÄLBY
På Skälby ägor söder om byn, just på andra sidan ån på vägen till Sveden och Laggarbo, som
var byns kyrkväg i äldre tider, uppstod i slutet av 1700-talet en hel liten by, som kallades 
Brobacke. Dess ursprung torde vara äldre. De första stugorna fanns säkerligen redan i 
början av 1700-talet, kanske t.o.m. tidigare.
Där slog sig en rad hantverkare ner, arrenderade en jordbit av byn och byggde en liten stuga.
Ursprungligen låg byns soldattorp här, men när detta senare flyttades till norra delen av byns
ägor, blev Brobacke en ”by” för hantverkare och backstugusittare, den enda i sitt slag som
funnits i Sala socken. Där bodde också bönder som av en eller annan anledning tvingats sälja
sina gårdar. Kring människorna i Brobacke går många  historier. Några kan man verifiera,
andra är numera bara sägner.
I början och mitten av 1800-talet tycks Brobacke ha haft sin glansperiod. Ett tiotal stugor
fanns där.
Där bodde t.ex. skräddaren Anders Ersson, som på äldre dagar blev fullständigt blind och
upptas som fattighjon i kyrkböckerna. Hans efterträdare som sockenskräddare Johan Eric
Sahlqvist  drunknade  i  ån.  Den  nya  sockenskräddaren  hette  Gustav  Gussander.  Han
härstammade från en av Skälby bys största släkter och var uppfostrad av sin mormor, ”gamla
pigan Sara Göransdotter”, vilken troligen också bodde i Brobacke. Han var - eller ville vara
- lite förmer än andra hantverkare. Tre gånger gifte han sig, sista gången med dottern till en
av bönderna i Skälby.
Till Brobacke flyttade 1838 sockenskomakaren Anders Lindbom, som fick en stor barnaskara.
Han var f.ö måg till  en sockenskomakare Carl Persson, som också bodde där. Den äldste
sonen Anders Erik Lindbom blev skomakare liksom fadern, och stannade kvar i stugan, som
sedan övertogs av dennes son Konrad Lindbom. Stugan, den sista av alla i Brobacke är nu
riven.
Dit kom Klarinettblåsaren Hans Najström, som dock flyttade till Sala stad 1810. Hans sonson
återvände till Skälby för att så småningom bli torpare på Ösby.
Avskedade soldater fanns där också, både Sahlström och Norrbelius. En av de senare blev
för övrigt torpare i Skälby. Sönerna till en annan avskedad soldat Per Norrbelius kallade sig
Wallin. Den äldre brodern Carl Erik blev sockenskräddare, den yngre, Gustav, gifte sig med
en bonddotter och blev ägare till en av de mindre gårdarna i byn.
Sönerna till  en annan soldat,  Erik Sahlström, kallade sig Håfberg och flyttade ner till
Frebrunn och Hättskär.

Den 29 september 1762 när Västmanlands regemente kom hem och med det alla socknens
soldater, finns följande inkomstpost för fattigvården inom socknen  antecknad; 
”Corporalen Salström(är detta samme soldat som Erik Sahlström i föregående stycke, eller är
det möjligen dennes fader?/RL) med soldaterna Brus, Kneckt, Springare, Brask, Pamp, Dufva
och Starck hafva wid deras lyckeliga hemkomst från Pommern gifvit tilsammans til de fattiga
12 rdr. 
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Härnedan följer kompletterande uppgifter om ägare till nuvarande Fräbrunn
1:23

Carl Hofberg född 1872 död 1963?
förblev  ungkarl  hela  sitt  liv,  men  sammanlevde  med  en  hushållerska  vid  namn  Augusta
Fassén. Han hade dock ett ”oäkta” barn(son?) med en piga
Carl  Hofberg  testamenterade  gården  till  sin  kusin?  Greta  Hofberg  (sambo  med  ”Taxi-
Valle”)som i Sala hade ”Hofbergs konditori”. 

Greta Hofberg född död
Greta hyrde ut till diverse sommargäster. Vid hennes död såldes gården 1970? till

Kirsten Flam född
Karsten Flam född 1923
arkitektpar från Västerås
Dessa brukar gården endast sommartid  och låter försälja den 1982 till

Gerd Lundberg född 1953
Roger Lundberg född 1954
som  flyttar  dit  från  Västerås.  Paret  Lundberg  utför  en  genomgripande  restaurering  av
mangårdsbyggnaden under åren 1984-1992. Till sin hjälp hade man Rogers bror Jörgen som
pendlade mellan Västerås och Frebrunn på helgerna för att leda restaureringsarbetena. Jörgen
inriktade sig på den byggnadstekniska ”moderna” biten, medans paret Lundberg inriktade sig
på de mer museala bitarna.Även Rogers föräldrar Clara och Lennart Lundberg hjälper till med
diverse arbeten på huset. 
1986 föds sonen Carl(BB i Västerås) 
1988 så föds dottern Catrin på det tillfälliga bostället i byn Ynglinge(hemförlossning).
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NAMNSKICKET
ur ”En bok om Sala socken” av Assar Jansson 1950

Perioden 1750 - 1800
Under denna period uppträder personer för första gången med två förnamn. Denna sed var
på denna tid ytterst vanlig bland de högre stånden och förekom där redan under mdeltiden. I
Sala stad har också seden spridit sig långt utanför de förnämare kretsarna. Det är sannolikt
härifrån som idén med två namn kommit till socknen. Det är bara fem familjer som blivit så
moderna,  och  det  gäller  inte  mera  än  åtta  barn.  Inte  i  något  fall  har  man  konsekvent
genomfört detta namnskick på familjens samtliga barn. I en familj - i Frebrunn - är det tre
barn av fyra som får två namn. Modern är född i Sala - en Bergsmansdotter. De tre äldsta
kallas för; Sara Britta, Anna Cajsa, Jan Erik, medan den yngste istället för två namn får
det  moderna  Gustav.  Familjen  i  Frebrunn  är  den  första  som  nästan  genomgående
accepterat  den  nya  seden  och  i  detta  fall  är  anknytningen  till  Bergsmansseder  i  Sala
påfallande. Det är också värt att lägga märke till att alla namnen är valda bland de mest
populära namnen. 

FATTIGVÅRDEN 
ur ”En bok om Sala socken” av Assar Jansson 1950

I Frebrunn bevaras ännu en s.k. fattigklubba som - enligt traditionen - den som skulle få hjälp
förde med sig från gård till gård och som utgjorde ett slags pass. I själva verket torde dock
klubban vara en s.k. luffarklubba.

Den 29 september 1762 när Västmanlands regemente kom hem och med det alla socknens
soldater, finns följande inkomstpost antecknad; ”Corporalen Salström med soldaterna Brus,
Kneckt, Springare, Brask, Pamp, Dufva och Starck hafva wid deras lyckeliga hemkomst från
Pommern gifvit tilsammans til de fattiga 12 rdr. 
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Utdrag ur handlingar rörande Laga skiftet 1840. 
A-F är hänvisningar till skifteskartan.

A Lars Anderssons åbyggnader; 
Manngårdsbyggnaden 2ne våningar hög i godt stånd. 
Ett Brygghus i godt stånd. 
Ny källare med överbyggnad. 
Ny wisthusbod med 2ne bottnar. 
2ne sammanbyggda lider i godt stånd. 
Stall, lider och svinhus i hjelpligt stånd. 
1 Svinhus nytt. 
Ett nytt fårhus. 
Fähus med foderrum och lada i fullkomligt stånd. 
En lada med 2ne golf i godt stånd. 
Fyra frucktträd i en täppa på gården.

B Olof Larssons åbyggnader;   
Manngårdsbyggnaden 2ne våningar hög samt brygghus jemte källare och öfverrum i godt
stånd. 
Stall med lider och 2ne bodar med höga skullar - alt nytt. 
Svin och fårhus samt lider sammanbyggt, i fullkomligt stånd. 
Nytt fähus och foderlada. 
En ny lada. 
En gammal lada i hjelpligt stånd. 
En mindre bod i dåligt skick. 
En spannmålsbod i godt stånd. 
En täppa på gården med 5 frucktträd och flera körsbärsbuskar. 
En brunn tillika med Lars Andersson

C Anders Perssons åbyggnader;
 Manngårdsbyggnaden 2ne våningar hög under papperstak - skäligen i godt stånd. 
Brygghus, Kammare, Bod och lider i en byggnad uti hjelpligt stånd. 
Stall och lider i dåligt skick. 
Fähus med foderrum i godt stånd. 
Ett svinhus i godt stånd. 
En lada med 2ne golf i dåligt stånd.

D Lars Olssons åbyggnader; 
Manngårdsbyggnaden En våning hög under näfver och torftak innehållande trenne rum samt
en Brygghus och Kammarbyggnad 2ne våningar hög, allt i godt stånd. 
En spannmålsbod i försvarligt stånd. 
En mindre Bod försvarlig. 
Stall med lider i hjelpligt stånd. 
Fyra Svinhus.  Fähus med Lada och Foderrum, samt 2ne vedlider alt  sammanbyggt och i
hjelpligt stånd. 
En Bod och Lider byggnad i godt stånd. 
2ne Lador med golf i hjelpligt stånd. 
En källare under kammarbyggnaden i godt stånd. 
Trädgård med fyra frucktträd samt några bärbuskar, jämte en brunn.
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E Anders Larssons åbyggnader; 
Manngårdsbyggnaden 2ne våningar hög med källare under i godt stånd. 
Brygghus och Lider i godt stånd. 
En brunn. 
Ett Vedlider i dåligt stånd. 
Ett Lider med Contor, nytt. 
Redskapslider och Svinhus i hjelpligt stånd. 
Ett svinhus i godt stånd. 
Fähus med Lada  och foderrum i godt stånd. 
En Lada med golf i godt stånd. 
En Spannmålsbod i godt stånd, samt 
Trädgård med trenne Frucktträd och tvenne Krusbärshäckar.

F Frebelius;
Sacritz Olssons åbyggnader; 
En kammarbyggnad i dåligt stånd. 
Fähus och stall i Hjelpligt stånd. 
Trösklada med 2ne golf och lider i fullkomligt stånd.

Gustaf Janssons åbyggnader; 
Manngårdsbyggnaden en wåning hög i godt stånd. 
En brunn på gården. 
Källare med brygghus och öfverrum i godt stånd.
Ett redskapslider i godt stånd. 
En spannmålsbod med 2ne bottnar i godt stånd. 
Ett wedlider i hjelpligt stånd.
Stall och lider i fullkomligt stånd.
Nytt fähus med foderrum och lada.
2ne nya och en gammal lada med golf.
Ett nytt svinhus. 
Trädgård  med  10  frucktbärande  träd  jämte  2ne  bärbuskhäckar  äfvensom  flera  unga
frucktträd planterade uti en inhägnad täppa på östra gärdet invid byn.

Christina Sophia Persdotters åbyggnader; 
Manngårdsbyggningen en våning hög med källare under i godt stånd. 
Brygghus och kammare i temligen godt stånd. 
Ett svinhus i godt stånd. 
Fähus, lider och stallbyggnad i försvarligt stånd. 
Ett redskaps och ett wedlider i godt stånd. 
2ne lador med golf i godt stånd. 
En spannmålsbod i dåligt stånd.
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FREBRUNNS HISTORIA
I

KRONOLOGISK ORDNING
Salahändelser i rött-kursivt

Sverigehändelser i blått-kursivt

ÅRTAL HÄNDELSE  I FREBRUNN (SALA) (SVERIGE)

1371 Skattelängd omtalar  en bonde vid namn Anund på Fraedabrom.

1394 Kyrkoherde Borkvard är fastevittne vid ett ting i Frebrunn.

1399 Reduktionsräfst(Räfsteting)Domen innebar att Sala socken blev reducerad med 
19  större  eller  mindre  jordlotter.  Jorden  återbördades  till  Kronan  som  
skattejord.

1530 Sala socken ingår i Wäsby fogde Nils Uglas ämbetsområde. 

1552 Tiondelängd omtalar två bönder som var lika stora i Frebrunn.

1571 Älfsborgs lösen upptar tre personer i Frebrunn.Olof Ingevallsson är ny.

1608 Mårten Hansson(ingift med Anna Persdotter)får böta för att ha slagit sin gårdsbo
Olof  Ingvallsson.

1612 Arvsskifte efter Olof Ingevallsson. Sonen Erik tar över.

1619 Tvist  mellan Ynglinge och Frebrunn om en åker som låg i  Ynglinge gärde.  
Häradsrätten dömde den till Ynglinge, ett utslag som stod sig, trots att Frebrunn 
överklagade.(Källa;Ur Kumla Sockens Historia/Assar Jansson 1954)

1632 6 Nov Slaget vid Lützen. Kung Gustaf II Adolf dör på slagfältet.

1636 Mårten Hansson, Frebrunn i slagsmål med Länsmannen Olof Larsson, Hättskär.

1639 Frebrunns ränta anslås till Uppsala universitet enl. kungabrev av den 7 nov.

1645 Dombok omtalar Mårten Hansson som en annan gårdsägare i Frebrunn.
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1646 Mårten Hansson påstår att  Olof Ingvallssons sonson åstadkommit  ”ohägn på  
Frebrunns bolstad”.Förlikning vid nästa ting och ny stämning vid tinget därpå.

1647 Mårten Hansson påstås ha slagit och huggit ihjäl Länsmannen Olof Larssons  
häst, men detta kunder ej bevisas.

1648 Mårten Hansson dömes till 3 dalers böter för att ha försummat dagsverken åt  
Kronan som allmogen skulle utföra på ”Cronones damb Diusen b:nd”  
(Storljusen)

1661 Mårten Hansson i rättegång mot Upsala universitet. Han var skyldig 3355 daler. 
Pengar som hade använts till byggnader  ”som intet uti en bondgård brukeligt  
äre” som en person uttryckte det under rättegången.

1692 Eric Ersson föds

1706 Tvist  mellan  Kifsta  bor  och Hogla,  Boda samt  Ynglingebor  uppstår  om en  
skogsbacke  som är  belägen  i  östra  änden av  Kifstas  mark  på  gränsen  till  
Hättskär och Frebrunn, och är den oregelbundna fyrkant varmed Kumla f.n.  
skjuter  in  i  Sala socken, längs gamla landsvägen, och vars nordöstra hörn  
utgöres av den plats som enligt traditionen skall ha varit den forna tingsplatsen 
Gulla grind.Området är på ca 10 hektar, men omkring denna lilla skogsbacke 
uppstod denna långvariga och bittra rättegång, som inte blev definitivt avgjord 
förrän på 1770-talet. Det byggdes även ett soldattorp därstädes.

1710 Pesten  bryter  ut  i  Stockholm.  Hovet  flyttar  till  Sala  25  september.  
Änkedrottningen Hedvig Eleonora, Prinsessan Ulrika Eleonora och Hertig Karl
Fredrik samt Livmedikus Urban Hjärne tar in på Wäsby Kungsgård. Endast  
husägare fick bo kvar i staden, övriga blev tvungna att lämna densamma oavsett
stånd och villkor. Sala blev nu en stängd stad. 

1711 Det Kungliga hovet lämnar Sala åter till sina invånare  i Maj månad. 

1720 Anna Persdotters ättlingar indragna i en process mot Upsala universitet  som  
hävdade äganderätt även till Frebrunns jord. Akademien lyckades dock ej.

1721 Lars Ersson, son till Eric Ersson föds.

1722 Olof Frebelius föds i Frebrunn. Son till Häradsdomaren och Kyrkvärden Erik  
Olsson och hans hustru Brita Ersdotter i Frebrunn.(studerade tillsammans med

en granne och släkting, Erik Erssons son Anders, som kallade sig Brundelius och 
senare  blev  Komminister  i  Stora  Tuna),  prästvigd  1755.  Komminister  i  
Landsförsamlingen  1766.  Död  1773.  Änkan  bodde  länge  i  Frebrunn.  
(källa;”Sala  stad” Johan  Näsmark,tryckt  1923 samt  ”Sala  socken” av  Assar  
Jansson, tryckt 1950)

1730-talet Eric Ersson köper gård i Frebrunn(sedermera Hofbergs).

1736 10 Aug Den stora branden bryter ut och ödelägger nästan hela Sala.

1739 Lillklockan i Sala sockenkyrka gjuts upp, och bär bl.a inskriptionen;(mitt under 
änglabilden) Eric Olofsson i Fräbrunn, Eric Larsson i Dehlbo. Kyrkio Wärdar.
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1743 Juni Upproriska Dalkarlar tog Sala till anhalt på marschen mot huvudstaden.

1747 Eric Larsson, son till Lars Ersson föds.

1751 Sala  sockens sockenmagasins  första  reglemente  fastställes. -”§4,   Så hafwa  
socknemänerna til föreståndare nu i börian utset Jan Nilsson uti Brodbo och 
Eric Ersson uti Frebrun efter huilkas frånfälle heller när de sig sådant avsäia 
andra skickelige komma att wälias och tilsätias.

1755 Olof Frebelius prästvigs.

1762 Västmanlands  regemente,  med  soldater  från  Sala  socken,  hemkommer  från  
Pommern. 

1773 Olof Frebelius dör.

1776 Eric Ersson dör.

1770-talet Tvisten mellan Kifsta och Boda, Hogla, Ynglinge om en skogsbacke avgörs.

1782 Lars Larsson, son till Eric Larsson föds.

1791 - 1792 Storskifteskartor upprättas.

1802 Lars Ersson dör. Eric Larsson dör.

1813 Anders Larsson, son till Lars Larsson föds.

1817 juni Det första kyrkorådet väljs. Bland de sex ledamöterna finner vi  Gustav Jansson
i Frebrunn. Dess uppgift var att i första hand vaka över kyrkotukten.

1825 Frebrunn består av 9 brukningsdelar.

1830-talet Byräntan  till  Upsala  Achademien  uppgick  till  11  tunnor  spannmål  och  45  
riksdaler och 8 skillingar.

1838 Vilhelm Hofberg föds.

1840 Laga skiftet genomföres i Frebrunn.Byn består av 6 brukningsdelar, varav en  
utflyttas.

1841 5april Skifteskartor och handlingar undertecknas av jordägarna i Frebrunn, nämnligen;
Lars Olson, Olof Larson, Anders Lars son, Anders Persson, Zacharias Ols son, 
Matts Matts son, Gustaf Jans son,

1840-talet Kasserad soldatstuga i Frebrunn säljs till Vallrum soldatrote såsom avskedsstuga
till soldaten Vallman. Stugan uppföres söder om Vallrum gård. När Vallman dör
så  övertas  stugan  av  änklingen  Holmgren.(Källa;Ur  Kumla  Sockens  
Historia /Assar Jansson 1954).

1862 Sala Sockens Sockenmagasin upphör och auktioneras ut.  

1863 Lars Larsson dör.

15                                                             2020-01-23



1872 Carl Hofberg, son till Vilhelm Hofberg föds.

1873 SJ Stambana knyter till sig Sala.

1875 Sala - Tillberga Jernväg öppnas för trafik. Hållplatsen Fredbrunn km.22.000

1901 Sala - Gysinge - Gävle Jernväg öppnas för trafik.

1920 Folkräkningen detta år noterar 44 personer i Frebrunn.

1927 Vilhelm Hofberg dör.

1946 Detta år är det 33 personer som bor i Frebrunn.

1963 Carl Hofberg dör. Gården testamenteras till Greta Hofberg.

1970 Kirsten och Karsten Flam köper Fräbrunn 1:23 av Greta Hofbergs dödsbo.

1982 Gerd och Roger Lundberg köper Fräbrunn 1:23 av paret Flam.

1983 Detta år är det 17 personer boende i Frebrunn.

1984 Genomgripande restaurering/renovering av 1:23 påbörjas.

1986 Carl Lundberg, son till Gerd och Roger Lundberg föds.

1988 Catrin Lundberg, dotter till Gerd och Roger Lundberg föds.(i Ynglinge!)

1992  6 nov Fräbrunn 1:23 står klart efter 7 och ett halvt års arbete.

1996 januari Detta år finns det 20 personer boende i Frebrunn.  
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SLÄKTLED KRING FREBRUNN

                                                                                                                   STAMFADER
                                                                                                                  STAMMODER
                                                                                                           í                                   î

Eric Ersson ¶1692 V1776                                    Brita Ersdotter
                                        í                                    î                                    Erik Olsson(Eric Olofsson)Häradsdomare,Kyrkovärd
                                       Lars Ersson ¶1721 V1802   Anders Ersson(Brundelius)                                      ê
                                        ê                                                                                                            Olof Eriksson?(Frebelius)¶1722 V1773
                                        ê                                                                                                                          ê
                        Eric Larsson  ¶1747 V1802                                                                                Johan(Johannes)Frebelius?(se1840Laga 

skiftetF)
      í                       ê                  ê       î
V,     Lars Larsson ¶1782 V1863, Julius, Brita Larsson(Ericsdotter?) 
          í    ê     î          ê
Dotter, Dotter, Dotter, Anders Larsson ¶ 1813                                 Erik Sahlström(soldat nr93) bor i  Skälby, Brobacke
                                      ê      ê     ê           ê                               í                   î
                                   sonV, sonV, dotter,  Anna Sofia             í                       son(flyttat till Hättskär)
                                                                      Vilhelm Hofberg                                                          ê

              ê                                                             Greta Hofberg? V1970?
                                                                       Carl Hofberg ¶1872 V1963(?)                            ”Taxi-Valle”(Sambo)                     
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