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En gammal sä i Södelbäi-keEn galilllläl sagell l Do(teruarire

"ul 
tuttat;o, aLt iär'lsurältning.be-

åtiuil* Aai*tades ånda seclan heclna-

t.irien. \antn sådanu som Hecl-

ningugtuuuu och Hedningahyttan
säpäs- bevisa etr sii varit'

i.tta män Yoro ciock icke na-

-sai och järnsrnältare, utan en clei

,.r, f *
:)

Fag 6$

t;. i I'Iunlitolp. _..

utbildailes tiil hantverkare och
trlevo rlriftisa oclt dulitiga sådana'

I nlorsåräen i Söderboda fanns
rål,rn,i" '.n släkr av tinimermän.
äå;: ;;,1*t flera släktled sonen lär-
i1ö trket av failern, tiils han blev

iirnäig octt skicklig dåiri. .Sedan
skaifitle han sig ett lag timmer-
män och ,lrog ut l'ä byggnacts-

arbete.
0m en av clessa, Per Larsson

ioattutu och bYggtle åven andra

i Sudirbodum, berättas atl han var
iånst skickligale än någon av sina
{orläder och, ehtrru han var ung'
iån t un sig titnntet'nunnalag oclr

drös ut på arbete. Han kom sä

ner"tili Laglösa liöpstad, sorn. då

starligb bOijade näniuas KöPing,
ocli "darav att han i sägnen näm-

ne. "By ggkunnu-g man'> .kun-
na vi sluta att han var blgg-

än timrade hus'- 
När han var clärnere med sitt

timmerlag, kommo ta1 och tfttqt]timmerlag, komnio tal och ryKteu
om att en ntunk vitl namn ljavict
metl siit tölje slagit nimetl siit tölje slagtt ng ner en

rasts väE öster ut r; och där bYggt[asts vag oslef ltl'., uulr ucrr uJ5åu

sig' k;'r:ka otF antlla. hus,, samt
ut? huä for virla oinkring och pt'e-

cliliade den nYa läran och krist-
nade. och många mirakel och un-
clervet'li satles 

-bevisa hans from-
het.

När
kommo
hörde

David och hans kaPellaner
till Köping och Predikacle,

honom också Pel LaLsson

och'hans kariar, och de bievq så

Fii,"{ l" den: irYa läran, ätlru" -
ietö kristna sig. *. . .*

Och var David ' clrog tram"$dgh -,

leirde' och kristnatie, bygsde'han'
kvrtor för att+båfästa,:.dqnl.!}yå:;

'-ö.rt' uä- p.ii.r . drog $ram"$dsh'r,

leirde' och kristnatie, bygsde'han'
kvrkor för att,,:båfästa,jden'.!}J&,,kvrtor för att.;:bå
,.Y i.n :. rr''l'.1 ,

n nvl
ldran. och sattät sina kaPetlanor
+;ll Ltir'lrnhcrrb.r'. or,,h qåv dem Vattill kvrkoherdar,och gåv tlem var
oinr ".qockna,r och verksamhetsom-sina socknar och ver

ornhring>. L. iV.

råilen.
Nortlväst ifrån KöPing utsåg han

ock ulats tör en kYrka. Dess soc'
kånsiänser skulle iträcka sig från
I{öp"ins och allt uPP till Hagge

ste^n. 
-Och Malma skulle vara nen-

rles namn, därtör att h-on tåg t1!.9'

"å- 
*"t*un såsom en {örstad 1i11

i{lluins och ddrför att så mYckeb

**i*"ua" till finnandes i soöhntn''"l '

både i Skirrnsäcliaberg och uPPe I

Berkelasen.""viä'ifrii 
i.vrkobJsgnaden va:' per

Lars från S-öderboda och hans at'-

il;ri;;*d iltt albetade. och de

byggdä Berkelagens andel i^en.gr-
iä[" vilken hai gav en så skön
.ität. utt den sedan i långlida ti-
tler: nämndes Per Lars'gavel'

Oiot Grau omnåmner i sin be-

shriljninE över Västmanland den-

na sar"e'i och meddelar även atb

Södärbärkes kyrka, innan hon blel
ttitbl'ggA, på lin östra gavel haft
r,samriå rilurningssatb eller ett
kors' ned flerå andra caviteter
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