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August Mattsson vid sina astronomiska instrument 
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Se'n jag här ej finnes mer, 

tusen stjärnor blicka ner 

på min grav, som mig skall hysa, 

och den vänligt så belysa. 

 

 

Ständigt uti ringdans sväva 

himlens stjärnor kring min grav 

och av silvertrådar väva 

in den frid ej livet gav . . 

 

 

Enslingen på Bockön har fått denna sin önskan uppfylld. Efter en mer än vanligt 

prövningsfylld levnad, till stor del ägnad åt studiet av stjärnevärlden, har han nu 

på Hallsbergs församlings kyrkogård sitt sista vilorum. Och stjärnorna, som 

under hans ensliga jordevandring voro honom till tröst och vägledning, tindra nu 

över hans grav. 

 

 

Så kan ett människoöde omkastas från ljus till mörker, att de som icke berörts 

därav måste fråga sig, hur något sådant kan vara möjligt i vår prosaiska värld 

med dess själviskhet och armbåga-sig-fram-metoder. Att ett levnadsöde som 

Bockö-enslingen August Mattsons kunnat förekomma i vår "humana" tid, 

förefaller nära nog oförklarligt. 

 

 

Och dock är väl detta ej något så enstaka i sitt slag. Det finns tvivelsutan många 

liknande, fastän uppmärksamheten aldrig blivit riktad på dessa fall av det enkla 

skälet, att sådana människor helst tiga och lida i tysthet. Så gjorde ju också 

August Mattson, där han under 20 långa år bodde i all ensamhet på den lilla 

Bockön i sjön Tisaren i Nerike. Han slöt sig allt hårdare inom sig själv, ju 

vanmäktigare han blev under kampen för en plats i sina andliga jämlikars led. 

Men slumpen ville, att just hans tragiska levnadsbana skulle komma att utgöra 

ett exempel på detta slag av missförhållanden i det mänskliga samhällslivet. 
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ENSLINGENS UNGDOMS- OCH KÄRLEKSSAGA 
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Enslingens ungdoms- och kärlekssaga. 

 
Mannen, som denna minnesskrift avser, naturfilosofen och den självlärde 

astronomen August Mattson, Enslingen på Bockön, föddes 26 februari 1839 på 

torpstället Hala under Bro prästgård i Bohuslän. Hans föräldrar voro Mattias och 

Kristina Olsson, och han hade tre bröder och en syster. Det allra nödvändigaste i 

kunskapsväg fick han lära sig i prästgården, och i räkne- och skrivkonsten övade 

han sig ytterligare, sedan han fått plats som biträde hos en av traktens affärsmän. 

Att han under denna tid också inhämtade så grundlig kännedom om den tidens 

invecklade bokhålleri, att han längre fram blev i stånd att sköta 

materialförvaltareplatsen vid en järnväg och vara bokhållare på ett gods – det är 

ju blott ägnat att stärka intrycket av hans starkt utpräglade förmåga att vara sin 

egen läromästare. Efter åtskilliga konditioner hos olika handlande finna vi 

honom så som förvaltare vid Kullgrens änkas stenhuggeri på Malmön utanför 

Sotenäset.  

 

Under sin vistelse på Malmön var Mattson vid ett tillfälle den firade hjälten vid 

en tapper räddningsbragd. Det var då briggen Major Wolf från S:t Tomasön i 

Västindien 22 nov. 1861 strandade på Malmön under svår storm. Mattson var då 

blott 22 år gammal. 

 

Den unge förvaltaren, som gått där så tyst och tillbakadragen, visade nu sitt 

verkliga jag. Med sant dödsförakt deltog han i räddningsarbetet och var nära att 

förgås bland de rasande vågorna, då han skulle rädda en holländsk sjöman. Såväl 

den skeppsbrutne som hans hjältemodige räddare komma emellertid levande 

undan äventyret. 

 

Kapten Nissen, fartygets befälhavare, ville då såsom belöning för den stolta 

bragden utverka en räddningsmedalj från Danmark åt stormnattens hjälte. Men 

Mattson, som just då börjat lägga av pengar för sin framtida karriär, utbad sig i 

stället förmånen att få 25 riksbanksdalrar – 50 kronor – kontant. Kaptenen 

beviljade också detta utan ett ögonblicks betänkande. Dessutom fick Mattson 

många andra presenter av befälhavaren samt riklig ersättning för ordnandet av 

vaktmanskap och tillsynen av fartyget. 

 

Men den unge Mattson var minsann ej den, som vilade på sina lagrar. Han 

vilade inte ens ut ordentligt efter ansträngningarna. Trots nattens strapatser var 

han på morgonen ute redan i första dagningen för att dra upp och märka olika 

slags vrakgods – plankor, ankare, skeppsruffar och mycket annat. 

 

När det främmande sjöfolket lämnat ön, började tillvaron där att åter förefalla 

Mattson trist och innehållslös, och han försökte finna utvägar att slå in på en ny 
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levnadsbana. Bl. a. hyste han planer på att övergå till lärarekallet och ämnade 

söka säg in vid folkskollärareseminariet i Göteborg. 

 

Dessa Mattsons framtidsdrömmar förverkligades dock ej, och då han 1862 

flyttade från Malmön, var det ej för att börja vid seminariet utan i avsikt att 

tillträda en plats hos grosshandlare Ivar Kullgren i Uddevalla. För att bättre 

kunna fylla sina åligganden där genomgick han 1863–64 en kurs i bayersk 

ölbrygd. Han fick emellertid knappast användning för dessa sina kunskaper, ty 

redan 31 maj 1864 blev han materialförvaltare vid Uddevalla–Vänersborgs–

Herrljunga järnvägsaktiebolag. Då han sedermera – det var f. ö. 17 okt. 1865 – 

övergick till bokhållareplatsen vid Frugårds och Vänersnäs egendomar, erhöll 

han ett vackert erkännande om sitt arbete av järnvägsbolagets direktör. Denne 

förklarade nämligen, att Mattson ådagalagt ett stadgat, pålitligt och hedrande 

uppförande samt med nit och skicklighet uppfyllt sina åligganden som 

materialförvaltare. 

______________ 
 

 

Så här tolkar Mattson sitt vackraste ungdomsminne: 
 

De drömde om sol och vår, 

och sorgen de aldrig känt, 

ty hon var blott femton år, 

och han var en ung student. 
 

Hon var ifrån barnaomsda'r 

så hurtig och glad och yr, 

och själv han ju också var 

en munter och lustig fyr. 
 

Tillsammans de vågen plöjt 

med kraftiga, friska tag, 

och se'n de sin båt förtöjt, 

de gladdes åt nästa dag. 
 

Tillsammans de strövat om 

i skogar och berg och dal 

så glada och nöjda som 

om sorgen de ej hört tal. 
 

Tillsammans de byggt ett bo, 

ett luftslott i skimrig prakt. 

Där hade de båda i ro, 

i oskuld en grundval lagt... 
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På Frugårds säteri invid Vänersborg finna vi August Mattson som glad och god 

25-åring, utan sorger och bekymmer för morgondagen och med spel, skytte, jakt 

och sällskapsliv som huvudintressen vid sidan av sitt arbete. Han var nämligen 

bokhållare vid godset, först med greve E. K.  D. van Reventlow på Frugård, 

Mörby och Pugerup som uppdragsgivare och senare under greve Kr. Drewsen, 

ägare till Frugård och Vänersnäs. Dessutom innehade han förtroendeposten som 

fattigvårdstillsyningsman i orten, vilket med tanke på hans slut på 

ålderdomshemmet kan vara värt att nämnas. 
 

 

Mycket betrodd av sin chef, var han ofta dennes representant vid stora 

affärsuppgörelser och processer. Hans sällskapstalanger, hans sånggåvor, 

skicklighet i spel och framgångar som ledare av jaktpartier och utflykter gjorde 

honom också till en gärna sedd gäst hos de förnämare familjerna i grannskapet 

och till en omtyckt kavaljer vid danstillställningar, teaterbesök och supéer på 

hotell Fenix i den närbelägna staden. Han klädde sig även som en herreman då, 

och hans klädkonto slukade en icke obetydlig del av hans för den tiden rätt så 

goda årslön, 700 riksdaler, ersättning för kost och logi inberäknat. 

 

Redan under Frugårds-tiden var han mycket intresserad av astronomi. Sålunda 

förfärdigade han då den från hans vistelse på Bockön bekanta stjärngloben. 

Trots sitt litet extravaganta levnadssätt fick han likväl pengar över att sätta in på 

banken, och han hade sålunda redan 1868 ett tusen kronor på sin sparbanksbok. 
 

Efter ytterligare några år kände han sig tydligen tillräckligt rustad att börja på 

egen hand, ty då inträdde han 1872 som delägare i firman Vahlström & 



10 
 

Mattsons tekniska fabrik i Falköping. Från fabriken ledde han så försäljningen 

av dess produkter, bestående av bl. a. vattentät blanksvärta och bläck. 
 

1873 övergick det hela till Mattson med firma August Mattsons 

blanksvärtefabrik. Bland hans kunder märktes firmorna J. A. Jaensson i Örebro, 

J. P. Jansson i Vretstorp samt August Ågren i Hallsberg, vilken f. ö. var en av 

hans största kunder. Men så började affärerna gå dåligt, och Mattson sökte sig 

en annan verksamhet. Han hamnade så som bokhållare eller inspektor på 

Åsbrohammar i Nerike. Men det blir en annan historia... 
 

Vek och ömsint till sinnelaget, skänkte han gärna en fattig eller sjuk en liten 

skärv – vilket sedan samvetsgrant uppfördes på resp. konto i hans privata 

kassabok. Sin mor ihågkom han också med presenter av allehanda slag. 

Mattsons moder var nämligen vid denna tid ännu i livet. Däremot hade fadern 

avlidit 1865, och sorgen efter honom synes en tid ha kastat sin skugga över 

sonens liv. Bouppteckningen upptog blott 150 kr. i tillgångar, och den unge 

August avstod därvid sin del i boet till förmån för modern. Han ansåg sig väl 

också såsom ett av de äldre syskonen ha större förpliktelser mot henne. 
 

Ännu i ålderns sena timme – när han inträtt i sitt 83: e år, var nedbruten, 

orkeslös och utpinad av alla motgångar och brustna illusioner – vändes hans 

tanke åter till fädernebygden, och han formar den vackra hågkomsten därav i 

dessa längtansfulla ord: 
 

”I min barndom brukade jag ofta på avstånd betrakta den höga Hallinds kulle. 

Under regn och dimma sågs dess topp sväva fritt i luften ovan skyarna. Och 

mången gång åkte jag i den nedanför kullen löpande branta landsvägsbacken”. 

– vilken nu torde vara undanröjd genom ny väg, men som på den tiden var en 

svår hästplåga. 
 

”Kommer jag någonsin åter till min födelsebygd, skall jag en gång bestiga 

Hallinds kulle. Ty därifrån kan jag säkert vänta mig en härligt vacker utsikt över 

min hembygds väna åkrar och ängar…” 

 

 

_________________ 

 

 

 

På godset i Vänersnäs var det glädje och gamman i helg och socken – så 

förefaller det åtminstone läsaren av hans dagboksanteckningar från denna tid. 

Särskilt på ett av granngodsen gjorde han täta besök, ty där kunde han träffa sin 

käresta, husets dotter. Vi kunna ju i fortsättningen kalla henne Greta, fastän hon 

naturligtvis hette något helt annat. 
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Mattson var t.o.m. en tid starkt betänkt på att ta henne med och utvandra till 

Amerika – närmare bestämt New England. Den unga flickans föräldrar, och 

särskilt hennes mor, synas dock ha tydligt visat, att de ej voro tilltalade av 

dotterns kärleksförhållande, och Mattson, som ej kunde tåla, att andra människor 

hyste nedsättande tankar om honom, led mycket av detta "passiva motstånd". 

 

Men även minnet av denna hans livs – trots allt – lyckligaste tid förbleknade i 

hans ålders höst, och den sista minnesglimten jag kunnat finna härom i hans 

krönikeböcker förskriver sig från 12 juni 1876 – alltså från hans Bockö-tid. Han 

skriver då, att han den dagen land- och sjöledes tagit sig fram till Åsbro med fem 

brev, av vilka ett ägnats Greta. 

 

 

 

Till vänster: Mattssons käresta under 

hans Frugårds tid till vänster, och 

hennes syster till höger. 

 

 

 

 

 

Han får nu själv berätta om denna ljuva 

tid och om sin ungdoms älskade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Ack – jag älskade henne så mycket, ja, mer än jag själv då förstod. Jag gick nu 

för att träffa möte med denna besynnerliga, hemlighetsfulla, slutna, hårda och 

kalla flicka. Ja, jag vill även tillägga: den otacksamma och grymma. – Men jag 

älskade henne likväl! – O, kvinnohjärta, vad hyser du? Himmel och helvete bo 

där vägg om vägg med varandra! Den första tanke, som Loke hade, det var en 

lögn, och han sände den i kvinnoskepnad till jordens män. Emellertid gick jag 

länge framför hennes bostad. Men hon syntes ej till, och jag måste, djupt 

bedrövad, återvända hem. Efter hemkomsten grät jag. 
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Söndag. Nu gick jag åter ut att promenera, och då kom Greta mig till mötes – 

som det tycktes, medveten om att hon gjort mig orätt, och hon såg ut att vara 

ledsen. Vi satte oss och samtalade, och hon tillstod nu, vad jag förmodade – att 

hon icke älskade mig tillräckligt, att hon ej trodde vi skulle kunna leva roligt 

tillsammans, och att våra temperament ej passade för varandra. Hon ville likväl 

ej göra mig en sann bekännelse om huru allt förhöll sig, utan gav undvikande 

eller inga svar. Jag begriper likväl sammanhanget – jag tror, att hon har älskat 

mig, men att hon blivit påverkad av sina dumma och envisa anhöriga med den 

ständigt upprepade frasen, att hon aldrig borde tänka på att bli min hustru. Och 

detta har gjort henne vacklande. O, att hon blott ville bekänna för mig allt, och 

jag ville så gärna förlåta henne! 

 

 

O, säg det, Greta, åter om: 

Jag älskad är av dig! 

Och ingen annan finnes, som 

Du skänkt din tro likt mig. 

 

Ack, jag olycklige! Alla angenäma erinringar om henne förefalla mig nu som en 

oredig dröm – en försvunnen hägring på mitt livs himmel. Ja, allt 

sammantränger sig i min hjärna till ett kaos, och jag förmår ej tänka mer... 

 

Senare på aftonen träffade jag henne efter avtal. Hon var lika bedrövad som 

jag, tycktes det, och hon grät mycket. Nu tror jag dock, att hon var fullt 

uppriktig mot mig, ty hon gjorde mig nu bekännelser om allt vad jag förut 

supponerat, och allt stämde tämligen noggrant in därmed. Hon tillstod även att 

hon älskade mig, och det skulle vara henne omöjligt att bryta med mig – hon 

kunde aldrig glömma mig o. s, v. Hon bevisade mig sitt fulla förtroende genom 

en dyr ed, vilken frigjorde mig från alla misstankar. Jag sökte trösta henne, och 

allt blev så småningom återställt till välförstånd och sann kärlek oss emellan. 

 

 

Gud vare lovad! Ovädret gick då snart över. Nu är jag åter glad och nöjd – ja, 

ofantligt säll och lycklig. 

 

Du har då segrat, sköna ängel! 

Blomsterspiran är dig skänkt. 

Och mitt hjärta är det rike, 

där du härskar oinskränkt! 
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1871, juli, tisdag. Gick jag till Greta om aftonen för att samspråka med henne. 

Ack, vad hon var älsklig. Skrev ett koncept för henne till X. 

 

Onsdag. Var jag ute och letade efter min pennkniv och besökte senare Greta. 

Modern var vänlig, bjöd på kaffe. Greta var god och snäll mot mig – men jag 

märkte att hon suckade ibland. Däröver blev jag orolig och mycket ledsen, till 

och med över mig själv. Jag kände, att jag älskade henne nära nog till 

galenskap, och jag fruktade sådant tröttade henne. 

 

Söndag. Jag och M. voro till Sundet och fiskade. Fingo intet. Vi spisade alla 

middag vid Kullen. Herrskapet Lindqvist och Brusewitz voro här. Ossian och 

Hjalmar Lindqvist voro hemma. Jag följde dem till Oreberg. 

 

Måndag. Reste jag till Lilleskog, Herrljunga, Falköping, Alvestad, Växjö och 

Jönköping. Blev där bekant med en handlande Myren från Karlstad. 

 

Tisdag. Deltog jag i en klappjakt. Jägarna voro överjägmästare Lindquist, 

kyrkoherde Dahlgren, Georg Dahlgren, löjtnanterna Råberg, Sandberg och 

Hansen, K. Eriksson, Amandin samt Höffding. Jag anförde jägarna. 

Skogvaktarna anförde 24 klappare. Jag sköt två harar, kyrkoherden en och 

Amandin en hare samt den sistnämnde också en orre och Höffding likaså en 

orre. Efter jakten spisade vi middag och drucko mycket vin och punsch, så att 

flere av danskarna blevo knäckta. 

 

Onsdag. I dag var jag hos Greta en stund. Hon var rädd att jag tyckte mer om 

andra än henne. 

 

Lördag. Var till Greta på middagen och om aftonen. Det regnade, men senare 

på aftonen blev det uppehållsväder. Jag lärde Greta att räkna med decimaler. 

 

Fredag 20 okt. Reste i dag till Vänersborg och hörde Johnkeska kvartetten om 

20 man – de skulle resa till Amerika. Biljett l, 25. Drickspengar till Aron 27 öre. 

Besökte också herrskapet Haglind. 

 

Söndag. Jag gjorde nu upp dagsverkstabeller till John på Vänersnäs, som var 

hos mig. Sedan for jag till Gustafs i Skuletorp bröllop i Agnevik. Dans och 

spelmanspengar 2,25. Greta var där också. 

 

Lördag 4 nov. Reste i dag över Lilleskog till Grästorp och Lidköping med 

hästskjuts – 3 5/8 mil – samt åter på aftonen över sundet. Där såg jag en 

eldsvåda i öster (Lidköping?). Insatte i Vänersborgs sparbank 100 rdr och i 

Vänersborgs enskilda bank 100 på 6 mån. deposition efter 4,5 proc. 
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Tisdag. Besökte Lilla Agnevik och sköt där en katt, som jag lade för räven i 

Stora Agnevik. Jag vaktade så på räven – men såg ingen. Några herrar voro i 

em. här på skridskor. 

 

Onsdag. Patronen for i dag till Vänersborg. Jag sköt två ekorrar och en häst 

från Vänersnäs. Så gick jag till Agnevik och vakade på räv. Men inte heller nu 

såg jag någon. Karl såg däremot två rävar. 

 

Tisdag. Åter var det klappjakt här. Jägarna voro jag, Höffding, Hansen, 

Dickson, Vik, Sandberg, Amandin, Knattingius, kyrkoherde Georg Dahlgren, 

och på aftonen tillkomma Rådberg och Eriksson. Vi fingo tre harar och en orre, 

som sköts av mig. En hare sköts av G. Dahlgren, en annan av Vik. Jag blev sjuk 

om aftonen och mådde illa i tre dagar. Greta var uppe och hälsade på mig flera 

gånger om dagen efter jakten. 

 

Söndag 17 dec. Har varit ute på sjön och seglat med isjakten. Det gick rätt så 

bra, men det blåste för litet. Senare hälsade jag på hos Greta. 

 

Juldagen. Greta kom tidigt på morgonen och väckte mig för att göra mig 

sällskap till julottan. Men enär det regnade och vi skulle gå till fots, stannade vi 

i stället hemma, efter att först ha varit ett stycke på väg. Greta och jag sutto 

sedan och samtalade till kl. 10 fm. På eftermiddagen voro Hansen och jag ute 

med isjakten. Det blåste och regnade. Om aftonen träffade jag Greta. Vi sutto 

och rökte, drucko punsch och vin samt läste. De gamla voro på bjudning. 

 

Annandagen voro jag och flickorna på sjön och åkte skridskor. Jag körde med 

isopeden, men den var ej riktigt bra, ty akterskenan slant. Det var vackert väder 

och månsken om aftonen. Jag skulle gå till Baggården och mötte då vid 

ladugården en hop stojande folk, av vilka en ropade till mig, då jag gick förbi: 

"Mattes – vart ska Mattes gå? Gå hem och lägg dej. Skall du gå till Greta?" o. s. 

v. Denne okvädande person var en stalldräng. Han var full, men jag kände igen 

honom på rösten. Jag svarade inte ett ord utan fortsatte min gång till 

Baggården. Där stannade jag en stund och blev fägnad. Jag hörde där, att en 

hel hop drängar just stannat vid gården, varit oregerliga och blivit körda på 

dörren. 

 

1872, 2 jan. I afton har jag varit uppe hos herrskapet på visit. De hade 

främmande: unge greve Sparre samt Dymlings ungdom. Jag erhöll betyg av 

patronen för att söka bokhållareplats i Vänersborg. 

 

Söndag 11 februari hade jag så bråttom, att jag inte gick upp till herrskapet och 

åt middag eller drack te om aftonen. På måndagen arbetade jag till långt in på 

natten. 
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Tisdag var jag till Oreberg och mottog fattigvårdsförordningen jämte 

protokollsutdrag om mitt förordnande som fattiguppsyningsman. Jag avsände 

då med detsamma en landlöpare till kommunalnämndens ordförande. 

 

Söndag 3 mars kom Greta hit. Hon och en annan flicka hade åkt med en ung 

man från kyrkan. Det förargade mig mycket, och hon fick skarpa förebråelser. 

Ledsamt! 

 

Nästa söndag voro jag, Höffding, överjägmästaren och Paul samt Giebelhausen 

på jakt på Vänersnäs, Jag sköt en hare. Var vid dåligt lynne. Sammanträffade 

senare med Greta, och vi samtalade en stund. 

 

Onsdag fortsattes jakten. Vi fingo blott två harar. I dag hemkommo herr och fru 

Drewsen från Danmark. 

 

På lördagen besökte jag Vänersnäs och gjorde upp med folket där. 

 

Fredag 5 april var Sten Natt och Dag här på besök. Han hade till ärende att se 

på Blacken i syfte att köpa den. Doktor Bylund var här. 

På lördagen var även Ehrengranat här i samma syfte som Sten Natt och Dag. 

 

Tisdag voro jag, Johan i Skuletorp och Johannes Bengtzon vid Frugårds sund, 

uppmuddrade sundet och utstakade Kungsådran. Jag ritade en karta över 

sundet. 

 

Torsdag 25 april var göken kommen. 

 

Lördag 4 maj. Inbrott och stöld förövades natten till söndagen. På söndagen var 

jag till Dillingen, och på måndagen voro vi ute på spaning efter tjuvarna. 

Följande dag voro vi vid Sikhau, och om aftonen kommo vi till Bodane. Den ena 

tjuven blev gripen. 

 

 

Söndag 2 juni hade Greta farit ut till sjöss i sällskap med en annan, vilket jag 

hade förbjudit henne. Detta var nu fjärde gången hon gjort mig emot i det 

avseendet. 

 

 

____  ____  ____ 
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Här tar det plötsligt slut med Mattsons dagboksanteckningar angående hans 

ungdomsförälskelse. Det är därför svårt att få klarlagt, hur deras kärlekshistoria 

vidare utformat sig. Men det är då säkert, att flickans föräldrar åtminstone inte 

lyckades genomdriva någon allvarlig brytning mellan de två under Mattsons 

fleråriga Frugårds-vistelse – och knappast senare heller. 

 

Ty trots det att hans dagböcker ej vidare tala något därom, visa hans kassaböcker 

att han ännu under sin tid som fabriksinnehavare i Falköping skickade kärestan 

små intima presenter då och då. Och det vill föresväva mig, att Mattson t.o.m. på 

sena ålderdomen skickat en eller annan gåva till väninnan vid Vänersborg. Den 

bitterhet, som särskilt i hans ålders höst lyser fram ur Mattsons anteckningar, har 

nog också mycket gemensamt med hans stora ungdomskärlek, som särskilt av 

den unga kvinnans närmaste betraktades med oblida ögon. 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Att Mattson på godset var mycket upptagen i sällskapslivet för sin sång, sin 

skicklighet i spel och sina övriga talanger samt var högt betrodd av godsägaren 

själv har redan omtalats. Likaså är det ju känt, att han även vid denna tid 

sysslade med astronomi, var en hängiven jägare och sportsman samt en tid 

beklädde posten som fattigvårdstillsyningsman. Hans goda ställning där nere 

framgår också av följande uttalande, som 1868 gjordes av Kr. Vegge, förvaltare 

av Frugårdens och Vänersnäs egendomar: 
 

"Mattson har fört härvarande räkenskaper med utmärkt ordning, noggrannhet 

och prydlighet, liksom han även utfört övriga hans befattning åliggande 

göromål till min fulla belåtenhet. Det är mig därför en kär plikt, då hr Mattson 

nu ärnar söka sig en mera självständig syssla, att till det bästa rekommendera 

honom till envar, som är i behov av en fullt pålitlig och redbar tjänsteman." 
 

Godsägare Joh. Kr. Drewsen, gårdens senaste ägare före Mattsons avflyttning, 

rekommenderade honom också på det varmaste. D. säger bl. a. 
 

"Han har fört mit Bogholderi med megen Dygtighed og Accuratesse og giver jeg 

ham med Glaede det Vidnesbyrd, at han er en udmaerket Dygtig Bogholder. 

Han forlader min Tjenste da jeg har bortforpagtet to af mine Gaarde og, som 

Fölge heraf, ikke for Fremtiden har Brug for en Bogholder." 
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Ja, Mattson var, kort sagt, på god väg att bli en verklig "herreman" efter dåtida 

begrepp. Det påstås, att han t.o.m. var erbjuden inspektorsplatsen på godset. 

Men då han på grund av egendomens försäljning måste lämna sin goda 

bokhållaresyssla, lät han – i sin iver att uppnå en självständig ställning – förleda 

sig till att i stället för fortsatt bokhålleri ge sig in på fabrikationen av tekniska 

artiklar i Falköping – med blott ett par tusen hopsparade riksdalrar som 

startkapital. Fabriken i och för sig var nog bra, och ävenså Mattson som 

fabrikör. Men han hade oturen att få ohederliga och samvetslösa medhjälpare, 

som revo ned lika fort som Mattson byggde upp affärsorganisationen. Och till 

sist måste han ge upp det hela och än en gång skaffa sig bokhållareplats. 
 

Det var nu han l okt. 1873 med en årslön av omkring 800 kr. hamnade hos P. V. 

Rehnberg på Åsbrohammars gård. Längre fram skaffade han sig även tillfälliga 

konditioner hos bl. a. handlanden A. V. Zetherlundh i Hallsberg. Han företog 

vid denna senare tid även någon affärsresa till Stockholm med uppdrag att köpa 

och sälja en del maskiner och annat. Vidare gjorde han under dessa år affärer 

med spånved, spik m.m. och reste därvid flere gånger uppåt Bergslagen, bl. a. 

till Nora. 
 

Men så rätt vad det var beslöt han sig för att ge bokhålleriet "på båten" och i 

stället bli hönsodlare på Bockön. Detta hade då länge hägrat för honom såsom 

en ganska lockande affär, enär han ämnade så småningom uppdriva hönsaveln 

och äggproduktionen till ett stort företag. 

Det fanns ju på den tiden inte så många hönserier i vårt land. Och hade Mattson 

blott varit mera "penningstark", så att han haft något rörelsekapital och kunnat 

skaffa sig biträde med de dagliga göromålen, är det t.o.m. högst sannolikt, att 

han lyckats slå igenom som hönsodlare och på detta område bli en av 

föregångsmännen i vårt land. Ty han var mycket skicklig och ytterst noggrann i 

sina beräkningar och kalkyler. 
 

Han hölls emellertid nere av penningbristen och de som följd härav uppkomna, 

ogynnsamma förhållandena i övrigt. Att han vid val av plats för hönseriet fick 

sina blickar riktade just på Tunbo-Aberts Bockö, berodde nog mycket på att 

arrendet var så ytterligt billigt – endast 5 kr. om året. 
 

Här på Bockön tillbringade nu Mattson 20 år av sitt liv, i avskildhet från 

yttervärlden och med ett brinnande intresse ägnande sig åt skötseln av sin 

hönsgård. Det bästa av sitt liv begravde här denne man, som var insatt i så 

många skiftande ämnen – var astronom, instrumentmakare, hönskirurg och 

självläkare, reformator i fråga om cirkelns indelning, snickare, kallsmed och – 

uppfinnare av livräddningsbåtar. 
 

På de sistnämnda, som han utexperimenterade vid Åsbrohammar, sökte han 

patent i april 1875. Härom berättar Mattson själv genom sina anteckningar: 
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”Jag hade vid denna tid gjort en modell och senare en annan, förbättrad. Men 

omkostnaderna för patentet hade jag icke då råd att lägga ut. Sedermera har jag 

i tidningarna läst, att en annan person sökt patent på en liknande livbåt. Denna 

skilde sig dock från mina modeller däri, att anordningarna för den nämnda 

båtens osänkbarhet voro att fråntagas själva båten. På min modell voro dessa 

däremot fästa ofråntagliga. Jag skänkte bort mina modeller till 

livräddningsbåtar åt några pojkar. Men det gjorde jag nog dumt i, och jag har 

senare ångrat det. 
 

Mina livbåtar kunde inte sjunka, om de än kantrade – de reste sig åter på rätt 

köl! Det hade varit mycket arbete och tidsspillan med dessa båtar. Jag prövade 

dem också genom att bogsera dem över Tisaren i måttlig sjögång, lastade med 

småsten. De fingo visserligen in vatten ibland – men de sjönko icke.” 
 

Ja, vad skulle ej den mannen kunnat bli, om han blott bjudits någon möjlighet att 

göra sig gällande. Med ett långt livs bittra erfarenheter och alla brustna 

illusioner bakom sig, utbrister han också vid ett tillfälle: 

”Sitt kall bör ingen undandra sig – såvida omständigheterna tillåta en att följa 

det. Den naturkraft, som Den Store Anden ingjutit i vår ande, är vår vägvisare. 

Den bör man följa och, framför allt, vara sig själv! Jag borde ha blivit 

astronom, instrumentmakare eller ingenjör. Men min säd blev sådd på 

hälleberget och – vägen...” 

________________ 
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20 ÅR PÅ BOCKÖN 
 

 

 

Sjön Tisaren ligger strax söder om Hallsberg 
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20 år på Bockön 
 

"Jag tröstar mig i ensamheten Vad 

gör du i ensamheten? – Jag resonerar 

medmig själv. – Akta dig då, att du icke 

samtalar med en dålig människa. Ty en 

eremit är antingen en gud eller ett djur. 

Alla varelser vilja ha sällskap!" 

 

Så börjar enstöringen och astronomen August Mattsson son en av sina 

dagböcker. Och han har lagt så stor vikt vid dessa ord, att de nedtecknats på 

både svenska och latin. 

 

När han skrev detta hade han i 19 år levat sitt eremitliv på Bockön. Han var då 

en 55 års man och hade nog hunnit lära mera av livet än de flesta av hans 

jämnåriga. Penningresurserna hade varit alltför små. Och trots att han – som av 

det följande framgår – inrättat sitt liv fullkomligt efter klockslag, ägnat kortast 

möjliga tid åt att sova och f. ö. under dessa 20 år gjort de största ansträngningar 

för att föra verksamheten framåt, så hade det likväl stannat nära nog vid 

utgångspunkten. 

 

Låt oss nu höra, vad han själv har att berätta om sin första tid på Bockön: 

 

Nov. 5. Nästan hela Tisaren har lagt sig, ty det är kallt och lugnt. 

 

6. Det blåste en svår snöstorm i natt, så att sjön gick upp igen.   Jag 

måste upp för att elda och stoppa fönstren, emedan snön yrde in.   Slog också 

igen gavel luckorna om natten. Snöyran fortfor hela dagen från N. O., men gav 

sig något på aftonen. 

 

7. Snöyran var ej så svår i dag men fortfor likväl. Det blev sällan mera 

än 15–16 grader varmt inne. 

 

9. Gick över sundet för första gången på denna vinter. Isen var mycket 

svag. 

 

11. Tupparna började nu gala när som helst på dygnet, samt att 

kurtisera hönsen, som dock ej gärna ännu tålde det. Nedrev jag omklädseln av 

rören i hönshuset, emedan den ej var ändamålsenligt gjord, och uppsatte en ny 

dito, som jag hann få färdig till kl. halv 3 på natten. 

15. Det var plus 4 grader inne och minus 19 ute om morgonen. Det var 

en landskapshägring på sjön emot S. O. 
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29. Tupparna voro nu krya till att älska de gamla och de äldsta 

unghönorna; de började ock att tilltaga i vikt och fingo röda kammar, samt 

gjorde mera oväsen (med kackel o. s. v.) om dagarna. Värpbur har sedan 8 

dagar varit utsatt i hönshuset men ingen höna har velat besöka densamma. 

Lenväder, lugnt och dimma. 

 

13 dec. I dag skulle jag rest till Örebro och sålt tuppar, ved m.m., men jag 

kunde ej få någon person i mitt ställe på Bockö. Frost och mulet. I mitt rum var 

ej mer än plus 4 grader. Det var 3 700 steg från Estalbogärdet till Bockön, 

nämligen 2 200 steg till Nycksta och 1 500 därifrån till Bockö, vilket utgör efter 

3 fot för steg 11 100 fot eller 3/10 mil, alltså nära 1/3 mil. 

 

21. Steg upp tidigt på morgonen och eldade.   Det var - 23 grader ute. 

Det var fruset på väggarna överallt. 

 

22. På aftonen ankommo F. Gävert och Lindblom. Jag klädde mig och 

gick med dem till Hugghult, där Viktor och Mari hade bröllop. Gick hem från 

bröllopet kl. 12 em. I torsdags fick jag frost i vänstra örat. 

 

1878, 13 febr. Omkring kl. 10 fm. tog det eld i skorstensrören (de voro alldeles 

röda) i hönshuset, och det sprakade redan i trägallret, som stod intill och rykte 

starkt. I största skyndsamhet nedrycktes detta, och allt intill rören befintligt trä 

avlägsnades. Spisluckorna tillstängdes väl, tillika med stugudörren. Vatten hölls 

i beredskap. Svavel och salt inkastades i spisen, vilket inom en kort stund släckte 

skorstenselden. Jag var uppe på taket och tittade ned i skorstenen, varvid rören i 

nedersta ändan syntes brinna runt omkring. Anstalter vidtogos, att i händelse av 

nödvändighet, först och främst rädda hönsen, om möjligt. Klart och vackert 

väder med – 5 grader samt nordlig vind. 

 

22. Klart, vackert väder och "len". Lärkan hördes i dag för första 

gången i år. Isvakarna på ömse sidor om Bockön blevo allt större. 

 

29. Steg upp kl. halv 6. Utsläppte hönsen. Gjorde kryssben till 

korstavlan. Utstakade ostlinjen mot soluppgången. Vidare utstakade jag nu en 

parallellogram omkring Bockön (på isen) och uppmätte däruti hela öns omkrets. 

Klart och sydvästlig vind med ringa frost. — Ankommo Granlund och K. J. 

Strand, vilken sistnämnde hjälpte mig att uppmäta ön. — Han erhöll 2 halvor öl 

och potatis, kött och bröd. Lagades sörpe åt djuren med linkakor. – De första 

äggen av en kull, som ett höns värper, äro vanligen betäckta, delvis eller i 

strödda grupper, med små kalkrusor. – Upprättade en konceptkarta över Bockö, 

efter mått enligt mätningskonceptet. Spisade och gick till kojs kl. 10.45 em. 
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2 mars. August R. tog vid Vissboda fatt på hyndan Lady åt mig. Hon följde 

med mig – i ledband – som en väldresserad hund borde göra. Hon hade med sig 

en hel hop friare, av vilka några medföljde ända till Hugghult. Jag köpte ]/4 

kanna, mjölk och två brödkakor. Så snart jag kom hem fick miss Lady sitt sista 

mål av mjölk och bröd, varefter hon fick vila litet, medan jag spisade och 

eldade. Därefter gjorde vi en visit i förstugan, där Samsala-hyndan hängde 

huvud-och benlös på en bjälke. – Lady fick nu några sekunders meditation för 

att som en botfärdig hund bereda sig till döden. Under det hon betraktade sin 

jämlike på väggen, small ett revolverskott bakom henne – och hon var på samma 

gång förpassad in i hundarnas evighet. – Hon dog som en resignerad hund. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Vi ha nu kunnat följa astronomen och hönsodlaren August Mattson under den 

lyckliga ungdomstiden och de första åren av hans enstöringsliv på Bockön i 

Tisaren. Vi ha sålunda i hans "krönikeböcker" nått 1878. 

 

Under Mattsons enformiga och strävsamma liv på den ensliga holmen brukade 

det dock vara åtminstone en dag på året, då en allt försonande fest- eller 

högtidsstämning överskylde hans bitterhet mot världen. Den dagen var 24 dec. – 

julafton. Kanske vi därför nu borde se, hur han kunde göra det festligt och något 

litet äventyrligt för sig på julaftonen, trots att han befann sig vad man brukar 

kalla "solo". 

 

August Mattson berättar: 

”På julaftonen lade jag i väg på skridskor upp till handelsbodarna vid Åsbro för 

att som annat folk förskaffa mig litet nödvändig rekvisita, till magens förnöjande 

och julglädjens förhöjande. 

 

Dagarna förut hade varit leniga, men under det senaste dygnet hade det frusit 

på rätt bra, så att det nu var tämligen gott skridskoföre, ehuru det fläcktals 

fanns skrovis. Dessutom hade vi ett präktigt fullmånesken på aftonen. Tvärs över 

Tisaren fanns dock en öppen råk, samt en "rena" från Estaboån, löpande ett 

stycke utåt sjön. Dessa voro de enda impedimenter, som jag den gången 

behövde taga hänsyn till och akta mig för. 

 



23 
 

Sedan jag gjort mina inköp i handelsbodarna gick jag upp till den förr s.k. 

Skojaresta'n för att avhämta ett litet "skickebud" av flytande varor, vilka också 

där voro tillfinnandes. Under jultiden är man ju något generösare i mat och 

dryck än eljest, vadan även det tillstädesvarande sällskapet företog en 

"forelöbig" provning av såväl de våta som de torra gudsgåvorna, under det vi 

sutto och pratade några timmar. Det är ju så sällan denna högtid inträffar 

under året, att man kan ha svårt att med likgiltighet mottaga den, då den 

kommer... 

 

Emellertid hade det lidit långt på kvällen, och jag började bli "hemsk" men var 

ingalunda ängslig för hemresan i ett så ljust och härligt väder, så mycket 

mindre, som jag nu var kommen i en någorlunda god stämning. Nu skulle vägen 

till Bockö ej bli lång, tänkte jag. 

 

Nedkommen till Åsasjön påspändes stålskorna, och mitt gepäck anbringades på 

lämpligaste sätt, väl avvägt för balansen mot centrum gravitatis, näml. en säck 

med diverse varor på ryggen, en butelj i vardera bakfickan på en långskörtad 

pälsrock, samt resten av sakerna i ena handen och en pikstake i den andra. 

Denna påpackning var naturligtvis icke bekväm för en skridskogångare, men 

vad som allra mest besvärade mig voro de där lakejerna bakpå. 

 

Med förnimmelsen av en högre lyftning stack jag dock i väg med en överdådig 

start, så att "akterkanonerna" turvis gåvo motsvarande "låringar" ganska 

eftertryckliga puffar för varje skridskostråk jag gjorde, vilket ju ganska störande 

inverkade på balansens säkerhet. 

 

Jag hade heller icke hunnit långt, innan en katastrof inträffade, ty inkommen i 

ett tillfruset slädspår, försökte jag fåfängt göra "stopp och back", vadan jag 

gjorde en ögonblicklig överhalning så det sjöng i lekamen. Oj, oj, det surrade i 

skalmejan som i en oroad bikupa, varjämte jag hade en förnimmelse av sveda 

och kallvåta omslag i storaxelns andra ände. 

 

Under det jag tog igen mig litet, låg jag med näsan riktad mot firmamentet och 

betraktade huru månen dansade slängpolska med stjärnorna där uppe, varvid 

jag tyckte mig märka hos den rundkindade mångubben ett skadeglatt leende 

över min ofärd. Då blev jag vred, knöt näven åt gubben och läxade upp honom 

en smula. – Ja, vem är vänlig när han lider och det svider någonstans? 

 

– Du tror kanske att jag är full, men det är misstag, sa jag. – Denna malheur 

kunde lika lätt hänt mig om jag aldrig smakat en droppe "eldvatten", sa jag. – 

Dessutom tillhör jag "maadehalsselskabet", ska du veta, sa jag. – För resten 

anstår det icke dig, som är full minst 3–4 dagar månatligen året om, att begrina 

den, som råkar peka åt dig med stortårna, sa jag. Du tycks må tjockt däroppe, 
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ättersom du är så tjock i synamentet! Jag däremot, får gå här nere och träla, så 

jag är så torr och mager, som om jag vore född av vatten och anda, som du väl 

kan se, sa jag. 

 

Då skämdes gubben en smula och gömde sig några ögonblick bakom en 

förbidrivande luftballong. 

 

Nu föll det mig in, att jag kanske gjort dumt i att gräla på månen. – Han skulle 

måhända icke visa sig mer i kväll, och jag skulle då bli tvungen att gå hem i 

mörker, tänkte jag. För den skull fick jag brått med att vända mina tankar åter 

till de jordiska intressena och samla ihop mina kringströdda effekter samt 

undersöka vidden av den skada de lidit – men framför allt orsaken till svedan i 

bakstycket. 

 

Jo, där stod illa till: Den ena och bästa av "tvillingarna" var ohjälpligt 

ihjällegad, därjämte voro kläderna och dessas omedelbara inre grannskap 

genomstungna av glasskärvor, så att trakten däromkring mycket liknade en 

späckad skinka. 

 

Sedan jag utplockat glasbitarna och inventerat varorna i säcken, fann jag dessa 

i vida bättre skick, än jag väntat. Sirups-, fotogen- och brännvinsbuteljerna voro 

lyckligtvis ännu i gott stånd, vilket icke litet bidrog till återställandet av mitt 

goda humör. Det kunde ha hänt mycket värre – tröstade jag mig med – ty om de 

två förstnämnda buteljerna även krossats, så hade all min julekost blivit totalt 

fördärvad. 

 

Min julkonjak hade till och med haft den klokheten att intaga sin plats i ett rent, 

hårdfruset hästspår på isen, där den nu låg lugn och glänsande som "vindlös 

sjö", och jag begynte fundera på, huru jag skulle kunna rädda den olyckliga. 

 

Under tiden gjorde jag några lovar omkring min station för att pröva 

fortskaffningsledamöterna och se mig om efter någon vandringsman, som kunde 

göra mig sällskap vid bålen, men icke ens en katt syntes till. Vid tanken på den 

börda jag hade att framföra samt de farliga råkarna på sjön, vågade jag icke 

ensam härbärgera den husville stackaren, ej heller hade jag hjärta att lämna 

honom naken och frysande, som han stod där mitt i vinternatten. 

 

Rätt som jag sålunda satt och övervägde situationen, fick jag åter syn på 

månens breda, leende ansikte, som speglade sig i min konjaksbål, och det syntes 

nu ha ett vänligare uttryck än det förra försmädliga hångrinet. 

– Då nu gubben lagt sin näsa i blöt i min konjak, så är väl bäst jag visar mig 

tillmötesgående – tänkte jag. Och så började jag sjunga: Välkommen, o måne, 

min åldrige vän, som ensam tycks ömma min smärta, o. s. v. 
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– Men hör nu, kunde inte jag få säja "farbror", så dricka vi på dä?   Ja ä 

visserligen ingen "kyckling", men vad förslår väl min mot farbrors ålder. Men 

vad ska vi dricka ur? 

 

Då erinrade jag mig, att jag köpt tre matskedar, vadan de skulle räcka åt oss 

två. Ty ingen annan gäst syntes att bjuda. 

 

Vi "åto" alltså konjak med sked – men förmådde icke tömma bålen i botten. Hur 

skulle jag då kunna rädda återstoden? – Å jo, har man bara god vilja, så finner 

man nog medlen, tänkte jag och funderade, samt tog mig därunder en och annan 

sked ur "bålen". 

 

Nu hade jag till sist löst problemet. Jag hade ju ett par spritt nya bälghandskar 

av sämskskinn! Skulle de kunna vara konjakstäta, månne? 

 

– Försök om de hålla ett prov i lufttäthet, så hålla de också inne en våt vara, 

resonerade jag med mig själv. Handskarna underkastades alltså ett luftprov, 

medels uppblåsning, och därvid blev den ena approberad. 

 

Nu var saken klar för mig. Medels skeden östes konjaken i handsken – ty jag 

tänkte som drängen, som hittade en död skata: Den blir fälle bra te nagel Då ej 

mer kunde rymmas i handsken, var blott en liten skvätt konjak kvar i "bålen", 

och den satte jag eld på för att få något att värma mig vid. Jag fruktade att den 

av isen möjligen kunnat försvagas, så att den ej numera skulle brinna, men det 

lyckades mig dock till sist att få den tänd, och då jag även hade socker bland 

sakerna i påsen, så drack jag avskedståren i "brylå". 

 

Under dylika omständigheter är det, som synes, bra att icke vara rådlös samt att 

medföra en del småsaker, som nog kunna bli nyttiga vid tillfälle. 

 

Nu anträddes resten av hemvägen med en av förhållandena nödvändiggjord 

större försiktighet. Ty dels måste jag ihågkomma "råkarna", och för övrigt var 

jag väl kanske en smula "paraffin", så att skridskogången icke var fullt korrekt. 

Den gick dock med någon övning alltjämt bättre och bättre samt utan vidare 

olyckor. 

 

När jag så hunnit hem till "mor Inga'', hörde jag ingen anmärkning över den 

sena hemkomsten, utan blev välkomnad av tuppen Fingal, liksom alltid, då han 

hörde mig öppna förstugudörren, med ett muntert galande. Gick så till kojs i det 

lugnande medvetandet att ha gjort vad jag kunnat till reparerande av en liten 

olyckshändelse. 
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Här några intressanta detaljer ur Enslingens krönikeböcker för 1881. 

 

17 maj.  Vid halv 6-tiden i eftermiddag fick jag se min eka vara på drift 

omkring 50 fot öster om Björkudden. Sjön hade sugit ut båten ur österhamnen, 

och den drev i land på Lövholmen. Sjön gick våldsamt för en stark västlig blåst, 

ja, t.o.m. storm. Ekan tornade med styrbordssidan mot en stor sten men sackade 

därpå litet akterut och blev strax därpå fylld av störtsjöarna. Dock sjönk den ej 

alldeles. Inom en halvtimme lugnade stormen och sjön något, och jag väntade 

på att tunbofiskarna skulle komma ut och hjälpa mig till ekan, men de kommo ej 

i afton. 

 

 

18. Upp kl. 3 fm. Såg ej heller i dag någon fiskare från Tunbo. Var vid 

ytterst miserabelt humör. Uppsatte en nödsignal och ropade till Tunbo, varifrån 

Janne kom hit och rodde mig ut till min eka, vilken vi bogserade till Bockö, där 

jag länsade båten. Den hade fått många fula skrapor på styrbordssidan. Vilade 

och läste åter en stund. Drack kopiöst samt frös ofantligt. Pulsen gav 47 slag i 

minuten. 

19.    Hörde göken m.fl. vårfåglar – svalorna såg jag först i går. 

20.  Upp kl. 3 fm. för att vittja mjärdarna – men där fanns ej ett enda liv. 

Vattnet i sjön är nu mycket oklart. Mörten började leka förliden natt. Inskrev 

diverse anteckningar, emedan jag nu hade bättre arbetslust, d. v. s, var friskare 

till både kropp och själ än under de senaste dagarna. 

 

 

26.  I dag började ånyo folkvandringen hit – här voro under dagen 12 

till 14 personer. 

 

15 juli . Albert och Janne i Tunbo voro här. Albert gav mig det vitsordet om 

nyodlingarna här på Bockön: Det var väl och bra gjort, det är sanning det! 

 

 

Från August Mattsons Bockö-vistelse under åren 1884 och 1885 återges här 

följande: 

 

19 okt. Sedan getterna hämtats och hönsen intagits, satt jag uppe till kl. 11 em. 

och kalkylerade uppläggningen, pappersåtgången m.m. till ett Register över 

annotationsböcker under Bockö-perioden. Häftade och började införnigen i 

registret o. s. v. (Så följer en tabell med uppgifter på hur många sidor och linjer 

varje bokstav i alfabetet erhöll.) 
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Registret häftades "in qvarto" och innehöll 20,5 ark papper, alltså 82 blad eller 

164 sidor med 32 linjer vardera, sammanlagt sålunda 5 248 rader eller linjer. 

Vid provräkning av rubrikerna för 2,5 år befunnos de utgöra omkring 550 st. för 

år, och då registret avsågs för 10 år, borde det innehålla omkring 5 500 linjer. – 

Men då jag ansåg många rubriker av föga vikt att numera notera, så torde de 5 

248 linjer, som registret nu innehåller, komma att bliva tillräckliga, förklarade 

Mattson. – Registret finnes ännu kvar, och det bär vittne om ett enastående 

tålamod hos dess upphovsman. 

 

12 nov.  Gick till ingenjör Thermaenius i Hallsberg med fyra lånta böcker, 

erhöll fyra stycken andra till låns och lämnade där en höna (n: r 29) som 

present – frun var ej hemma. Återvände hem och rodde direkt till Hägerön efter 

getterna. Enär det var mörkt, ville getterna med nöd gå i ekan, emedan det var 

litet halkigt på berget, där jag lagt till. – Då jag fått in Britta och Frej, tordes ej 

Vega närma sig ekan, utan blev stående ensam på ön. För den skull gick jag i 

land för att försöka få fatt på henne, men hon gick undan mig. 

 

De ombordkomna getterna stodo först akterut i ekan, när jag gick i land. De 

hade emellertid flyttat sig längre fram, så att ekan förlorat landkänningen med 

aktern och glidit ut från land, medan jag sökte efter Vega. (Ekan låg med aktern 

vänd mot land.) Det var en måttlig västanvind, så att ekan gick tämligen sakta 

från land. 

 

Men vad var nu att göra? Skulle jag och Vega få bo ensamma på Hägerön i natt 

– och Britta och Frej fara på eget bevåg till sjöss, kanske ända till Skogaholm, 

om allt ej ginge ännu olyckligare för dem? 

 

Här måste i hast ett medel uppfinnas att få fatt i ekan igen! Att kasta sig i vattnet 

genast och simma fatt ekan var första tanken, men det hade jag alls ingen 

benägenhet till, innan jag först övertänkt alla andra sätt att reda mig ur 

förlägenheten. – För att tänka så mycket lugnare, stack jag händerna i 

byxfickorna och blev till min glädje varse, att jag där hade en fin s.k. stimlina 

uppnystad på en sten. 

 

Nå, tänkte jag, på denna snodd beror nu vår räddning! Ekan hade nu avlägsnat 

sig två eller tre famnar från den plats, där jag stod i vattnet upp till 

stövelkragarna, varför jag strax gjorde försök med att kasta in i båten det lilla 

nystanet, under det jag höll fast linändan. 

 

Jag lyckades träffa i första kastet, fastän det var mörkt – men, då jag skulle hala 

in ekan, erhöll jag endast linan tillbaka, och stenen blev kvar i ekan, avnystad. 

Nu var intet annat att göra än att få fatt på en större och lämpligare sten att 

försöka med. Efter ett par misslyckade kast med en ny sten träffade den äntligen 
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inne i ekan, varpå jag med stor varsamhet inhalade både båten och 

passagerarna – och vi voro alla räddade från ett värre äventyr. Vega förmåddes 

till sist att embarkera, och vi kommo hem till kl. 9 på aftonen. 

 

16.  På aftonen blev havren slut, varför jag nödgades ta ut ekan på nytt 

och ro till en holme, där jag kunde komma i land för is. Jag gick så till Anders 

Jansson och köpte där en kvarts tunna svarthavre. Det var fasligt mörkt på 

aftonen, och jag "slet en hund" med att hitta till ekan igen. Jag var flera timmar 

på väg dit. Det är ingen lätt sak att ta sig fram över mossar, diken, berg och 

stenar, då det är så mörkt, att man ej ser att undvika träd och andra föremål. 

Hemkom äntligen, trött och svettig men dock utan vidare äventyr. 

 

 

*        *        * 
 

Nyårsmorgonen i Bockö-stugan anno 1893: 

– Nej, men se, töcken grannlåt! Vem gäller denna festliga tillställning? undrade 

jag för mig själv på nyårsmorgonen efter att ha tänt lampan och hunnit se mig 

omkring i rummet. 

 

– Antingen är jag bergtagen, eller också har jag blivit förtrollad och förvandlad 

till Bergakungen själv – tänkte jag. 

 

Ty den svarta asfalten på väggarna glittrade och glimmade av miljoner stjärnor 

och konstiga, fantastiska ornamenten Fönsterna sågo ut, som om de varit 

överspända med isbjörnshudar, och temperaturen i rummet kändes på intet vis 

angenäm vid uppstigandet och påklädningen. Som jag vid uppvaknandet låg och 

reflekterade en liten stund över tiden, stället och omständigheterna, skulle jag 

maka huvudkudden litet ifrån den praktfullt dekorerade väggen – ty jag ville 

vara aktsam om de granna tapeterna, naturligtvis – men fann densamma 

fastlödd vid den sistnämnda lika säkert som de tyska bleckleksakerna. Ingen 

kemist i världen är så skicklig som gamle herr Bore i konsten att ställa till en 

"kallgörande blandning" i stor skala. Men oaktat jag beundrar hans stora 

perfektion i sitt fack, tillstår jag, att jag helst såge honom med allra snaraste 

draga åt – Häcklefjäll! 

 

– Nej du, det duger nu inte att ligga här och fundera längre, tänkte jag. Jag 

måste försöka ingripa i tingens ordning och åstadkomma en, något drägligare 

belägenhet för mig och familjen! Men huru är det beskaffat med näsa, ögon, 

öron och alla andra lemmar? Åjo, ännu rapportera de smärtan av på dem gjord 

åverkan medels åtskilliga nypningar, så att "det är ingen fara" – sa lerbäckarn – 

med de sakerna. 
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Det är märkvärdigt nog, att man vid stark köld är mycket rappare i 

vändningarna, än man är under mycken värme. Sålunda dröjde det nu icke 

många sekunder, innan jag var klädd och hunnit tända en brasa i spisen samt 

satt kaffekitteln över elden. Men då jag skulle slå vatten på kitteln, stötte jag på 

patrull igen, enär Bore även försett vattenspannen med ett kristallock, vid vars 

uppbrytande jag måste begagna eggjärn. 

 

Äntligen fick jag kaffetåren färdig och intagen samt fyrade därefter på i spisen 

under omkring tre timmars tid, innan klimatet inomhus antog en blidare 

karaktär. Då det utomhus blåste en rytande snöstorm, tordes jag icke draga 

spjället mera än ungefär en tum, men likväl uppkom en soteld i spisrören, som 

fortfor att mola och brinna intill frampå eftermiddagen, utan att några värre 

följder därav uppkommo. 

 

Jag sköt till spjället efter vedens utbränning i spisen, och under ständig tillsyn 

lät jag "sotaren" hållas. 

 

Jaha, det här är just en, vacker början på det nya året! Den gamla 92: an 

slutade sina dagar i går afton under krampryckningar, pustande och kvidande, 

innan han besteg själatåget. Och knappast var detta gjort, förrän den nyfödda 

93: an började föra ett än värre oväsen. Sprattlar hon inte i lindan värre än en 

ruvhöna i en jordhög, och det så, att snön ryker högt över både tak och 

skorsten! Tjuter och vrålar han inte som den hungrigaste vargunge? Ja, det 

krökes i tid, som krokigt skall bli – säger ordspråket – och skulle man tro på det, 

så må man väl fråga: Vad månde bli av detta barn? 

 

Ja, vad tjänar det väl till att uppträda här på världsteatern för alla dem som 

födas "under strecket". 

Hade det berott på mig, så hade jag visst icke kommit hit till denna planeten, 

men då jag mot min vilja samt under protester, skrik och oväsen, liksom nu 93: 

an, skuffats in på världs-scenen, så är väl bäst att spela rollen ut och icke 

egensinnigt avresa därifrån på uppgående tåget, liksom många nu för tiden "för 

sed hava"! Fastän jag icke alltid med poeten kan sjunga: Här är gudagott att 

vara – ack, vad livet dock är skönt! – så har jag dock ganska ofta ungefär 

samma åsikter. Ty världen, sådan Gud själv givit oss den, har nog mycket att 

glädja sina passagerare med, då däremot den värld, som de mäktiga på jorden 

upprättat nästan uteslutande för sin egen räkning, är för de oprioriterade ett 

stort elände. 

*        *        * 
Nu har jag hunnit längre på papperet, än jag ärnade, fastän det just icke år så 

gott att skriva något, då termometern gärna vill hålla sig i närheten av det 

neutrala strecket och fingrarna stå krokiga som timmermanshakar. Saken är 
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likväl den, att jag härmed ville göra mina sommarbesökare bekanta med 

vinterlivet på Tisaren och den betydliga skillnad, som förefinnes emellan en 

midsommar- och en nyårsnatt, tillbringade därstädes. 

 

På mig inverkar sådana här tillställningar med frost och snöyra just icke så 

mycket, blott jag får vara någorlunda frisk, ty jag är van vid "ekluten". Djuren 

reda sig nog också bra, fastän äggproduktionen blir mindre under oväder. En 

höna låg dock alldeles genomtjälad och död på en bänk i morse. Men jag 

förmodar, att hon icke lidit så särdeles ont av kölden, då jag erinrar mig att hon 

– för fyra dagar sedan av mig egenhändigt befordrats till en annan värld! 

 

Nu ger jag skrivningen på båten och går bort och värmer mig hos mina goda 

grannar, ty sådana finnas även här. 

 

Och till sist gör sig Mattson skyldig till ett litet nyårsrim med titeln Varför jag 

gav fröken Österberg korgen: 

Vintermö, så skön men – kall, 

varför gästar du min koja? 

Vill du komma mig på fall, 

fängsla mig uti din boja? 

Visst är du båd' rik och skön, 

men – ej kärlek trivs i snön! 

 

Vit och fyllig är din barm, 

rosorna på kinden vita, 

rund och len är ock din arm, 

läpparnas kulör som krita, 

och din kyss är kall som is. 

Uj! – Jag avskyr din kurtis! 

 

Min beundran för dig är 

dock så stor och full av aktning. 

Gör dig ändå ej besvär 

mig till viv ta i betraktning. 

Skull jag taga mig en fru,` 

gjorde jag som David ju. 

 

Stolta mö, bliv ej så vred! 

Dina ögon bistert tindra. –  

När blev det väl ungmös sed 

att passionerna ej hindra? 

Om du ock av ilska dör, 

rår jag ej ett dugg därför. 
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Snart skall Västvind kuska dig 

bort till Skåleklinten åter, 

och vad ont du vållat mig 

hoppas jag du snart begråter. 

Minns, min fröken: Kärleks sköld 

värme är – men icke köld! 

 

____________________________ 

 

Enslingen August Mattson på Bockön berättar här om sina försök i 

uppfinnarfacket. Att han bar på många goda idéer till nya konstruktioner, torde 

nog läsaren av detta lätt komma till insikt om. De primitiva verktygen och den 

olämpliga materielen tillika med hans bräckliga ekonomiska ställning medförde 

dock, att Mattson aldrig kom dit han velat i sina strävanden som uppfinnare och 

föregångsman. 

 

Mattsson vid sina astronomiska instrument 

Gjorde en modell till en ny sorts väderhjul, efter min egen uppfinning. Jag ville 

se, om idén kunde praktiskt realiseras. Jag fick också apparaten så pass färdig, 

att jag fick se honom gå, som jag tänkt. Hjulet hade fyra dubbelarmar och gick 

horisontellt. På varje armpar gingo luckor på gångjärnstappar vid armarnas 

ändar, och dessa luckor öppnade eller slöto sig för vinden allt efter den 

ställning, de intogo i lo eller lä av vinden. Ett sådant hjul går även under 



32 
 

vattnet, såvida det har strömning åt något håll. Jag har tänkt ut tre olika 

konstruktioner av sådana "vindmotorer", alla horisontella. 

 

30 sept. Kompletterade och uppsatte vindmotorn, vilken gick ganska bra, så 

snart det blåste upp tämligen friskt. Luckorna äro för små för att apparaten 

skall kunna gå med svag vind. Det bör vara två luckor på varje armpar, och 

större. Alla rörliga tappar och gångjärn äro heller icke smorda ännu, emedan 

jag önskade, att "tingesten" skulle gnissla och skramla så mycket som möjligt, 

för att skrämma höken samt råttorna o. s. v. 

 

Förslag till en skidflotte att drivas medelst propeller, som trampas liksom en 

cykel: Genomsnittet av en skida skulle ha följande dimensioner och ungefärliga 

utseende: Skidans genomsnittsarea blir då 2,352 kvadratdecimeter och om dess 

längd blir tre meter, blir dess kubikinnehåll 70,56 kubikdecimeter. Men ett 

vattentomt (och luftfyllt) rum av denna storlek bär på vattnet ungefär lika många 

kilogram. Lägges därtill själva träets bärkraft, så bär en sådan skida ännu 

mera. 

 

En ej alltför stor person väger icke mer än omkring 70—75 kg., vadan blott ena 

skidan i flotten skulle bära en person. Hela flotten, båda skidorna, bär då 140– 

150 kg. Två sådana vattenskidor skulle förenas på lämpligt avstånd från 

varandra. De böra ha kilformiga och uppstående ändar men eljest vara raka 

mellan ändarna. Utväxlingen till propellern skulle vara ungefär följande: Antag 

att a har 120 kuggar, b 12 och c 8 kuggar, samt att a gör 32 varv i minuten (32 

trampningar med ena foten), så gör propellern 480 varv i minuten. Detta är 

alltsammans blott förslagsvis räknat. 

 

En dylik skidflotte skulle bli livsäker i vilket väder som helst – så länge den vore 

vattentät. Hade man då järnskenor, lika skridskor, under kölarna samt en 

cirkelsåg såsom isgripare mellan dem, och utväxlingen förbunden med 

densamma, så skulle man nog kunna kila i väg över klarisen också. Skidflotten 

skulle ju också ha ett roder eller styre, naturligtvis. 

 

17 okt. För att ta mig fram i dimman begagnade jag i dag ett nytt sätt. En 

lång lina, fästad vid en brädlapp, utkastades från aktern av ekan, så att den 

släpades efter densamma. Men under rodden dök brädlappen, huru jag än fäste 

den vid linan. Därför skaffade jag mig i Udden en björkstör med vit bark, och 

den dök ej samt kunde ses bättre i mörkret. Den fästes vid en omkring 4 famnars 

lina. På detta sätt kan man hålla rak kurs under rodd i dimma och komma dit 

man vill, blott kursen tages rätt från utgången. 
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7 nov. Gjorde i går och i dag ett litet träbetsman av min egen "invention". 

Den skulle begagnas till havrekontrollör i förening med litern. Dessa tu ting 

skulle vara lätta och så litet skrymmande som möjligt, emedan jag avsett att ha 

dem med mig, när jag går bort och köper havre m.m. För att bli bekväm att ha i 

fickan, borde en dylik betsman vara kort, och för att tydligt kunna se 

indelningen på skalan borde denna fördelas på ett så långt avstånd som möjligt. 

Vidare borde alla avlästa uppvägningar vara nettovikten Dessa problem skulle 

nu lösas, och det befanns vara kinkigt nog. De blevo dock lösta efter mycket 

funderande och några mindre lyckade försök. – För att få ett kort betsman 

gjorde jag det i två längder, av vilka den ena insköts i den andra – liksom en 

kikare. Med detta lilla betsman skall jag kunna väga så noga som 2,5 grams 

viktskillnad. – Tänker göra ännu en noggrannare betsman av någon metall, då 

jag får bättre tid. Likaså en hopfällbar liter av bleckplåt. 

 

På detta "Thara-betsman" borde jag utlösa patent, om jag blott hade råd att 

betala de 100 kr., som det lär kosta. Ofta uttages patent på obetydligare 

föremål, än denna vägningsapparat synes vara. 

 

11. Mitt uppfunna och konstruerade Tharabetsman är en liten nätt och 

nyttig tingest. – Den har följande påtagliga fördelar framför alla andra kända 

vägningsinstrument: 1. Att man strax kan se varans nettovikt. 2. Att man tillika 

kan se thara-vikten. 3. Att det inte betyder något, om tharan skulle förändra sin 

vikt, blott den först bringas i jämvikt med balansens och tharans nollpunkt. 4. 

Att man på en och samma uppvägning kan se t.ex. säds nettovikt på liter, 

hektoliter, gam. tunna m.fl. andra vikter. 5. Att instrumentet är lätt och litet och 

portabelt samt har tillräckligt storgraderade skalor, så att man därmed kan 

väga ganska noggrant – t.ex. blott en differens av l skpd tunnan. 6. Att det blir 

mycket billigt samt lätt förstått av vem som helst, så att en var som vill sälja 

eller köpa säd kan lätt förskaffa sig detsamma – om det blir tillgängligt i 

handeln. 

 

Till betsmanet hör också ett litermått av antingen trä eller bleckplåt. Detta 

senare dels oföränderligt och dels med gångjärn, för att kunna bära det i fickan. 

 

18. Tog ihop med att göra den hopfällbara litern av trä. Gjorde 

gångjärn m.m. Det var ofantligt mycket arbete och passning på en sådan 

"fickliter". – Dåligt och knappt med materiel hade jag och saknade därtill även 

behövliga verktyg till arbetet. Men jag var nu i tagen och höll envist på hela 

dagen och – hela natten, tills jag fick tingesten i det närmaste färdig. 

Cigarrlådbitarna, som användes till litern, voro skeva och olika tjocka, så att 

det var kinkigt att sammanfoga dem till en kub. 
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20. Jag tror jag blir rådlös med den odrägliga ficklitern, som är för liten, oaktat 

den blivit fördjupad och teoretiskt borde vara stor nog. 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Jag hade trott, att isen skulle ha styrkt sig betydligt under dagen och kvällen, 

enär det varit frost ett helt dygn. Gav mig alltså i väg över den skrala isbron, 

men med stor försiktighet, ty jag visste nog, att sådan var av nöden. Sakta 

kryssade jag mig fram emellan hålen, av vilka nu de flesta voro igenfrusna med 

en tunn och svag ishinna, som just icke var så lätt att urskilja från den tjockare 

isen i månskenet. Bäst som jag sköt kälken framför mig, med två långa stänger 

på jämte två korgar m.m., sjönk den på en gång framför mig i nästan rena 

vattnet. Jag studsade men släppte icke kälkstakarna utan försökte dra upp 

kälken igen jämte korgar och brödkakor, som flöto på vattnet. Nu voro dock 

stängerna till besvär, alldenstund de gjorde kälken för tung att lyfta upp ur 

hålet. Dessutom hade den kommit in under isen med aktern, så att den icke 

kunde lyftas upp. Emellertid kastade jag stängerna av kälken, ställde mig på 

dem och drog upp kälken, korgarna och brödet m.m. 

 

Men nu blev det mycket kinkigt att vända om kälke och stänger, enär jag 

upptäckte, att jag stod på ett litet stycke äldre is mitt emellan tre större hål. – 

Det var ingen trevlig belägenhet. Något måste dock göras för att komma ur 

dödens käftar. Jag lade de två stängerna över ett av hålen och hade ändå en 

stake i händerna, med vilken jag ledde kälken över på ett annat ställe samt kröp 

själv på stängerna över den svaga isen (eller hålet). Kommen väl över, lossade 

jag allt som fanns på kälken igen, sköt många krokvägar, längre åt väster, samt 

kom utan vidare äventyr över sundet även denna gång – nästan torrskodd, 

fastän det till en början såg mycket illa ut för mig. Hade de gamla isbitarna, 

som funnos emellan hålen, icke varit så sega och starka, som de nu voro, så 

hade jag ovillkorligen plumsat i hel och hållen, och då kunde det väl varit 

osäkert nog, om jag förmått rädda mig på stängerna, då jag var iklädd en tung 

pälsrock och stora, tunga stövlar. Dock är det nog så, att "den Herren vill 

bevara, är städse utan fara". 

 

3 mars. Jag finner, att jag nog skulle kunna lära mig ryska språket – om jag 

ville hålla på därmed. Men det tjänar ju icke till annat än att skärpa 

intelligensen och att hindra mig ifrån att grubbla på dumheter och farliga 

tankar. Det är roligt att finna begrepp, minne och fattningsförmåga vara lika 

starka och goda vid 52 års ålder som dessa egenskaper någonsin varit hos mig. 
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Jag har ännu fyra medelstora flaskor fulla med bläck, av det som jag själv 

gjorde för flera år sedan. Jag hittade dem nu, då hyllorna rengjordes. Mitt bläck 

är fullt så gott som Barnängens – ser jag. 

 

10. Jag har skött varjehanda befattningar i mina da'r men har icke 

funnit någon så svår eller vansklig som att sköta värphöns regelrätt och lyckligt. 

 

28. Gick till Ohlins för att vila mig litet, enär jag såg dem vara uppe 

ännu. Där var en hel del ungdom, som spelade och dansade. Sedan jag sett på 

en stund prövade även jag benen – i förargelsen över all otur, jag haft i dag – 

och jag fann, att jag ännu icke glömt att dansa. Det gick bra nog, oaktat jag var 

klädd i pälsrock och storstövlar. 

 

15 april. Nu är det så illa, som det gärna kan vara, ty knappast ett enda djur 

är dugligt till avel! Jag har nu i många år kämpat mot fattigdomen på ön och 

hoppats kunna segra till sist, men nu är jag övervunnen. Hade jag haft 

förmågan att från början – eller åtminstone för fem år sedan – inrätta hönshuset 

riktigt, med ett arbetsskjul till detsamma, så hade det nog icke stått så olyckligt 

till för närvarande. 

 

29. Då tuppen Amor, som icke kan gå genom golvluckan, icke blir 

insläppt på kvällarna, är han så klok, att han påminner mig därom. Han går då 

till mitt fönster och tittar efter, om jag är inne, och då ställer han sig och 

småpratar med mig genom fönstret, tills jag öppnar för honom. 

 

 

 

 

*        *        * 
 

 

 

 

Från Bockö-året 1893 ha endast kunnat anträffas några få av Mattson nedskrivna 

anteckningar bland mängden av efterlämnade papper. I det följande återgivas 

några detaljer från denna tidsperiod. 

 

9 april. Var inne hos Karl Nilssons samt återvände till ekan. Vid överfarten 

nu kl. 11 på fm. gick det icke så lyckligt som de tre förra gångerna. Isen var nu 

upptinad och brast under mig fyra gånger, så att jag plumsade i ända till 

veklivet, men jag hivade mig upp på ekstammen varje gång och måste gå ur 
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ekan på annat ställe på isen, för att draga den upp ur vaken. Ibland stod jag i 

ekan och drog upp den med båtshaken, fastän isen icke ville hålla för 

hakefästena. Jag höll dock på att bli bet, emedan ekan var fasligt otät och ville 

gå under, sedan den blivit nästan full av vatten. Intet öskärl hade jag – det hade 

jag glömt taga med mig – alltså var det intet annat råd än att skynda framåt så 

fort som möjligt genom stakning, skjutning m.m. för att på så sätt få bärhjälp av 

den: is, som fanns. Äntligen nådde jag Bockö-stranden på nordvästra udden, 

genomvåt som en svamp. Bytte genast om kläder och gick till kojs en stund. 

 

22. På em. rodde jag till Källareholmen och gick till Karlssons efter två 

tidningar samt återvände hem och läste tidningarna. Nu hade Nerikes Allehanda 

slutat intaga Chikago-kandidater i tidningen. – Tandvärk. 
 

2 maj. Nu blev resultatet av Chikago-stipendiat-valet känt. A. U. Vestfelt, 

Örebro, blev vald. Jag hade fått 156 röster och blev den tredje i ordningen 

bland 23 sökande. Jag borde dock ha blivit den andre, om nio försenade 

röstsedlar, som inkommo på söndagseftermiddag, hade blivit medräknade. 

Alltså erhöll jag egentligen 165 röster och gick sålunda förbi alla – utom 

Vestfelt. 
 

24. Vid gödselhögens avvägning trampade jag sönder Brandeggers 

sextant, vilken begagnades som vattenpass. Satt och skrev på aftonen. Då (kl. 10 

em.) kommo två av Therm. pigor hit på en stund. Den svartögda är retande. 
 

 

Kvinno-arvet. 
Som ungkarl gick Adam så lycklig och trygg 

bland doftande blommor i Eden. 

Hans klädsel var billig, durabel och snygg, 

och fritt had han kosten och veden. 

 

Han sov under lummiga palmernas skygd – 

sov ostörd av barnskrik och gumma. 

Sen drack han av porlande källornas brygd 

och ägde av frihet dess summa. 
 

Dock under förmyndare snart blev han satt, 

och denne begynte att finna, 

att han borde giva sin myndling en skatt 

i form av en älskelig kvinna. 
 

Den skatten sen växte i tidernas längd 

alltmer genom ränta på ränta. 

Och därav fick sedan i rikelig mängd 

var ungkarl, som tog sig en jänta. 
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Sen dess varje son utav gamlefars ätt 

har arvsrätt till kvinnan, den kära. 

Mång' ättling dock hellre vill avstå sin rätt 

än – ränta på ränta uppbära! 

 

 

________________________________ 

 

 

Vi ha nu nått fram till Mattsons allra sista tid på Bockön – innan han, på 

bruksförvaltare Edv. Rahmbergs i Skogaholm tillskyndan, med hela sitt 

"menageri" flyttade över till fastlandet och bosatte sig i en stuga på Skogaholms 

bruks mark. Härom kan man finna åtskilligt i hans efterlämnade papper. Bl. a. 

berättar han: 

 

"Mulen, mörk och dyster dag, med västlig blåst och på eftermiddagen storm", 

står det antecknat i min årsbok. Ja, det luftade, vrålade, tjöt och fräste hiskeliga 

här på ön den dagen. Hade jag icke haft mitt lilla fotogenkök, så hade jag blivit 

utan både mat och kaffe, ty i kokspisen vågade jag ej göra upp eld. 

 

Den dagen måtte förmodligen ha varit en av professor Falbs "kritiska dagar" av 

första ordningen – åtminstone för mig och Bocköns övriga invånare. Provianten 

var nämligen alltför knapp i mer än ett dygn för oss alla, vadan jag, nolens 

volens, var packad ge mig ut på de vreda vågorna sent på eftermiddagen. Detta 

skulle varit ett högst riskabelt företag, om jag haft nordlig eller ostlig vind. Nu 

bar den däremot något så när åt närmaste land, så att jag gynnades av mer än 

halv medvind. 

 

Uj, vad det gick undan! Och i rappet landade jag på terra firma. Den natten 

måste jag likväl ge upp hoppet om att komma hem igen, så länge den ilskna 

stormen rasade. Den lugnade sig dock under natten, och det började regna i 

stället. Nästa morgon var det ny väderlek med klar himmel, frost och lugn, så 

jag nödgades bryta mig väg genom den över sundet nylagda isen för att komma 

hem. Efter nämnda stormdag fortfor väderleken alltjämt att vara nyckfull och 

barnslig, den ena dagen grät den och den andra var den allvarsam. Sjön var väl 

isbetäckt, men lika opålitlig som en bondfångareannons. 

 

Nu är förhållandet så här på ön, att jag måste gå mina ärenden mycket tidigt på 

morgnarna eller sent på kvällarna, därför att jag på dagen måste passa djuren. 

Jag måste vara hemma i dagningen och strax före skymningen för utfodring och 

vattning, mitt på dagen för att vakta djuren mot äggätning och andra odygder 

samt för att uträtta diverse göromål. Nu är dagen icke heller så lång att svänga 
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sig på. Detta är förklaringen till att jag för det mesta liksom räven och ugglan 

måste ut på strövtåg i skumrasket, "ser du", sa Sturen. 

 

Under denna besvärlighetsperiod har jag måst underkasta mig en både längre 

och grundligare "försakelsevecka" än våra halleluja-människor någonsin gjort. 

Jag har icke kunnat hinna så långt från hemmet, att jag fått nyskaffa mig något 

ätbart, sedan hönsen slukat både sin egen och min proviant. De ha nämligen 

ständigt haft full dagsranson. Dock har jag stundom kunnat släppa ut 

svältremmen ett eller ett par hål, så ofta jag kommit till någon av mina goda 

vänner och grannar. 

 

Men det led ju mot julen, och det såg under dylika förhållanden ut att bli en 

"mörk jul" för mig. Jag är nog förnöjsammare än de flesta människor, tror jag, 

men något måste man ändå ha – i synnerhet om julen. Jag har icke för sed att ge 

mig för besvärligheter i varken första eller andra "bukten" utan tycker, liksom 

pojken sade, att "det är bättre vissla än lipa" vid sådana tillfällen. 

 

Äntligen blev isen gångsäker på morgonen själva julafton. Hurra! Vi gråter du 

då, Israel? Nu måste jag ut att skaffa mig först en vikarie här hemma och sedan 

till något ställe att köpa litet julekost. Man hade för några dagar sedan 

"telefonerat" in natura till mig om att komma till Hallsberg, och dit bar det 

också i halkan. Hade det hittills sett mörkt ut till julen, så blev det nu desto 

ljusare, ity att some prominent and well known citizens begåvade mig med så 

storslagna julpresenter, att jag icke på trettio år fått bättre och värdefullare 

"klappar". Väl har jag under det "gyllental", jag vistats på Bockö, dragit och 

burit många tunga bördor från och till min stuga men aldrig med större tålamod 

än nu. Presenterna bestodo av materiel till såväl in- som utvändig restauration 

av en tillökad och förbättrad upplaga av Enslingen på Tisarön. 

 

"Sen I, sen I", sade Qerle. Jag har visserligen aldrig misströstat eller tvivlat om 

Guds godhet och hjälp – ja, icke på människors heller för resten. Han har ju 

också i det hela haft en hel del mindre besvär och förargelse av mig än han haft 

av många andra perpendikulärmobilier. Jag har varit ett s.k. snällt barn, som 

gått ur vägen för mina medbröder, icke kivats med dem under vägen, icke 

avundats andras större förmåner, varit nöjd med litet nog samt haft ett glatt och 

jämnt sinnelag, oaktat jag kommit att stå på en "galen" hylla. För alla dessa 

meriter har han till sist velat belöna mig med glad jul. Därför gav han sina 

agenter befallning om mig. – Jag drömde också något dylikt för en tid sedan. 

 

Tänk, om jag också en gång efter tiden "här nere" skulle av samma allrådande 

och nådige Herre bliva hedrad med guvernörsvärdigheten på någon av de 

mikroskopiska planeterna... Ja, då skulle jag minsann genast sätta upp en 

mönsterhönsgård på den pärlan! 
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Skogaholms-tiden. 
 

Sedan den nu 56-årige August Mattson lyckligt och väl avflyttat till de åt honom 

upplåtna byggnaderna vid Skogaholm, slog han sig åter ned vid sina av 

"omslagspapper" sammanhäftade böcker och anförtrodde dem, sina känslor vid 

den märkliga händelsen. Han skriver: 

 

Efter att i jämnt 19 1/2 års tid ha fört ett vilt liv à la Robinson Crusoe på en öde 

ö i Tisarhavet, hädankallades jag helt oförmodat, efter blott l 1/2 timmes 

beredelsetid, 31 okt. 1895, sörjd och saknad av minst ett halvtjog råttor. 

 

Jag lämnade likväl inte "enfaldig" den gamla, kära ön. Emigranterna bestodo 

av 67 individer, mig inberäknad, vilka voro av egen familj allesamman. Jag 

kunde naturligtvis inte skiljas från mina mångåriga "stallbröder"! 

 

Vår avfärd skedde ej på "Karons båt" utan på Skogaholms-bolagets ångare 

Skogaholm, förd av kapten Nilsson, och överfarten över Tisaren gjordes under 

gynnsamt väder på omkring 90 minuters tid. Märkvärdigt nog förmärktes bland 

passagerarna inte det ringaste tecken till den besvärliga sjösjukan. 

 

Vid framkomsten till det nya landet möttes vi av s.k. agenter, vilka förde oss med 

pick och pack upp till vårt nybygge. Själv tog jag in på hotell Garni, och min 

familj anvisades logi i det stora hotellet Gallileen (av Gallus, lika med höns). 

 

Då min avresa från Bockön skedde hastigare, än jag tänkt, hann jag ej ta avsked 

av mina förra grannar, trots att jag så gärna skulle velat framföra min 

tacksamhet till dem för all den välvilja och hjälpsamhet, som visats mig under 

min Bockö-tid. Jag hoppas dock att snart kunna komma upp till deras 

landsändar på en kort visit – om icke förr, så när isen blir passabel. Gallileen 

ligger ju i det förlovade landet. Alltså måste man väl även själv kunna bli 

förlovad i detsamma. Blir slutet gott, är allting gott och alla forna vedermödor 

glömda! 

 

 

Efter denna något humoristiska återblick på de sista dagarnas händelser 

fortsätter Mattson att – liksom han gjorde på Bockön – metodiskt nedteckna allt 

vad han och hans omgivning upplever, dag för dag och år efter år... 

 

 

Gick som vanligt upp kl. halv 4 fm. Betraktade solförmörkelsen mellan 3.43 och 

5.41 fm. Ställde klockan efter förmörkelsens slut samt justerade solvisaren. 
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8 nov. Det är minsann snart slut med mig nu, ty jag har sparat åt djuren 

men måst svälta själv, så att jag nu knappast orkar varken gå eller stå. Av 

potatis och gammal, maskäten torrfisk, mål efter mål, får man sannerligen inte 

några krafter. 

 

– Jag hade i dag tänkt reparera ett par byxor men fick ej tid därtill för 

hönsvaktens skull. Har ej heller hunnit göra mina anteckningar på en hel vecka 

– förrän nu. Den enda ledighet jag har är om kvällen och natten. Då ser jag 

dåligt att göra något annat än laga mat och titta i en tidning eller dylikt. Nej, då 

var jag både friare och gladare på Bockön, än jag här kan finna mig. Slet ont 

gjorde jag nog där ibland, men det var glömt, då det var överståndet och 

lämnade intet sinnesgrums efter sig. Jag var lyckligare där, än folk förmodade 

... 

 

 

*        *        * 
 

Följande händelse från August Mattsons vistelse på Skogaholm torde vara värd 

att räddas undan glömskan. Jag återger den därför efter hans 

dagboksanteckningar för 1906: 

 

Alldeles nyss hade jag påhälsning av en ruskig individ, tydligen en luffare av 

den allra värsta sorten. I ett obevakat ögonblick ryckte han ned revolvern från 

väggen och skulle sikta på mig. Men jag högg blixtsnabbt fast i hans arm och 

ryckte revolvern från honom. 

 

Om han än inte hade för avsikt att skjuta, så kunde skottet likväl ha brunnit av, 

ty revolvern var laddad. Jag har förr med knapp nöd undgått ett sådant 

klåfingerskott. Att sikta på en person, så fort man får fatt i ett skjutvapen, är ett 

dumt tilltag, som endast kan förekomma bland okunnigt folk. 

 

Signalement på personen i fråga: stockholmare, ung, fyrkantigt ansikte, skarpa 

ögon, energisk röst och städat hår. – Revolvern har jag numera ändrat genom 

ett litet trick. Ingen annan än jag själv kan nu avlossa ett skott med vapnet. Bäst 

så. 

 

I den Mattsonska krönikeboken för 1907 finner man bl. a. dessa anteckningar: 

 

2 febr. Skrev i går afton till kl. halv l på natten. Men då stelnade fingrarna 

vid plus 8 grader i rummet. Vi frysa, jag och getterna! 

 



42 
 

17. Käring från Hytte kom hit och ville, att jag skulle skriva en 

böneskrift till kungen samt en hop stämningar. Jag avvisade henne. 

 

26 juli. Flygmaskiner – styrbara – ha nu äntligen uppfunnits, sedan man fått 

tillräcklig kraft inom själva maskinen för dennas framdrivande (den nya 

motorn). Jag hade nog mina funderingar härom redan för 31 år sedan. Jag 

tänkte då använda två propellrar – en för fartygets framdrivande i horisontal 

riktning och en annan dylik för vertikal lyftning. Den första av dessa propellrar 

är nu i bruk och befunnen vara tillräcklig för båda ändamålen på grund av den 

inneboende starka flygmaskinsmotorn, vilken med hjälp av de fasta vingarna 

och stjärtrodret kan åka uppåt på luften själv – eller med hjälp av gas såsom i 

luftskeppen. 

 

Jag håller likväl ännu på nyttan av en höjningspropeller, som skulle skruva 

luftfartyget uppåt och hindra de många olyckshändelserna, som så ofta inträffa. 

Hade man två motorer ombord och den ena stoppade, så kunde man likväl 

rädda sig och fartyget med den andra – om icke båda strejkade. 

 

l jan. 1914. Det nya året började med mycken förargelse, orsakad av min 

okynnigaste get, Anna. 

 

3. Jag hittade i dag en papperslapp med följande impromptu, som jag 

skrev för några år sedan, då jag en kväll var nere på brukskontoret. 

Disponenten hade främmande och sände sin "kroppsarbetare" (massör) – 

Ekman tror jag han hette – med ett glas punsch i näven åt mig. Så frågade han: 

 

– Vad skall jag hälsa? 

 

– Tag hit en penna då, sade jag. Och så kastade jag ned dessa rader: 

 

En punsch, mig bjuds från hand som bricka, 

vill likväl tacksamt här jag dricka. 

Ett kristligt sinne röjs ändå, 

när "storfolk" tänka på de små. 

 

– Bra, sade Ekman – kilade in med lappen. – Vad inspektören förstod och tyckte, 

vet jag icke, men stickningen behövde han, till avkylning av sin inbillade storhet. 

Jag tål icke missaktning. Har inte förtjänt den! 

 

 

*        *        * 
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Vid sina utflykter från Skogaholm till Hallsberg brukade den på äldre dagar allt 

mera misstänksamme Mattson bära med sig sina mest värdefulla tillhörigheter, -

betyg och annat, i ett skrin på ryggen. Det hände också, att han förvarade pengar 

i skrinet – ibland t.o.m. flera hundra kronor. Vid sådana tillfällen brukade han 

sällan bära pengarna med sig in i samhället utan lämnade dem merendels i 

förvar hos en lantbrukare i Samsala – tydligen en av de få, som lyckats vinna 

Mattsons fulla förtroende. 

 

På hemvägen tog Mattson emellertid tillbaka sin skatt och anförtrodde den åter 

åt det hemlighetsfulla skrinet, som sällan eller aldrig fick uppenbara sitt innehåll 

för någon annan än dess ägare och omutlige väktare. I bygden blev detta därför 

ett tacksamt ämne för folkfantasin, och man trodde sig veta, att de mest 

underliga ting funnos i förvar i "relikskrinet", som den gamle själv brukade kalla 

det. 

 

En annan av Mattsons egenheter, vilken man också mycket undrade över, var 

hans ringaktande tankar om allfarvägarna och hans sätt att i stället gå rakt 

genom skogen, med kompass, sol, måne och alla himlens stjärnor som 

vägvisare. 

 

Så berättas det, att en bondhustru vid ett tillfälle skulle visa honom in på rätta 

vägen till Skogaholm. Hon följde Mattson ett stycke in i skogen och gav honom 

så anvisning på vägen. 

 

Men rätt vad det var frågade Mattson helt oförberett: 

– Var har ni solen här på middan? 

 

– - Å, den; har vi där ungefär, svarade kvinnan förundrat och pekade upp mot 

platsen för solens middagshöjd. 

– Jaså, sade Mattson, då hittar jag nog! 

 

 

Och så tog han av rätt in i mörka skogen, där varken väg eller gångstig fanns. 

Rakt mot målet styrde han stegen, utan minsta kursändring. Han väjde inte ens 

för buskar och rishögar, som lågo i hans väg, och därför knakade och smällde 

det nästan som om en björn kommit stampande genom skogen. 

 

Det var ju inte att undra på, att kvinnan blev stående där i idel förvåning, och att 

hon frågade sig, om den gamle mannen skulle kunna undgå att hamna i kärret, 

som låg mitt i hans väg. Hon kunde ju inte veta, att Mattson av tjuguårig 

erfarenhet från Tisaren och Åsbro-skogarna lärt sig att se upp för sådana försåt. 
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Det hände likväl en och annan gång, att Mattson under sina skogspromenader 

"kom i klistret" ordentligt. Det har sålunda berättats för mig, att han vid ett 

tillfälle kom i en sådan situation, när han var på hemväg från Hallsberg och just 

hade passerat Ormhult. Han gick också nu rakt genom skogen på väg mot 

Skogaholm. Men promenaden avbröts helt tvärt, ty Mattson fann sig ha kommit 

ut i ett förrädiskt kärr. Och den gången var han nära att bli kvar där. 

 

Efter förtvivlade ansträngningar kom han likväl upp på den fasta skogsmarken 

igen, och sedan han irrat omkring tills långt efter midnatt, nådde han äntligen 

gården Härsbrotorp, som ligger inne i skogen. Hans byxor och skor voro då 

genomdränkta av vatten, som till råga på allt frusit till is i den kyliga nattluften. 

Men när han väl fått sina stelfrusna kläder och lemmar upptinade och sovit ut i 

ett varmt rum, var han lika pigg och nyter igen. 

 

Liksom Mattson eljest i sitt liv undvek att dra nytta av andra människors verk, 

ignorerade han också deras trafikleder, och i stället använde han sig av sin egen 

metod att ta sig fram ... 

 

___________________ 

 

 

 

 

Mattsson var flitig 

tidningsläsare. Han 

berättar att han en dag 

under 12 timmar, från kl. 4 

på morgonen till 4 på em, 

varit sysselsatt med att 

bränna 17 000 tidningar. 

Så nog var han beläst. 
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Mattsons liv blev med åren allt mera en enstörings, och eremits, och han var 

själv den förste att erkänna det. Så berättar han på sitt eget, halvt ironiska sätt 

om ett besök i Hallsberg 1918 – vid 79 års ålder: 
 

Sedan alla mina förut uttänkta ärenden blivit uträttade efter program och över 

min förväntan väl, kunde jag alltså lämna Hallsberg, där jag nära nog kände 

mig som en främling efter alla dessa 22 år. 
 

De unga människorna, 20-åringarna, hade jag ju aldrig sett. Gamla 

Hallebergsbor och sådana som besökte mig på Bockön som barn och ynglingar, 

kände jag nu icke igen – men många kände mig. Deras ansikten liksom 

förklarades eller – så att säga – upplystes, när de fingo se mig "gå på åttionde 

året" – ty de tyckte jag såg ut att vara yngre. Såväl jag som Hallebergarna 

tyckte, att jag var så främmande som om jag i 22 år varit i Japan eller 

Australien. Det var nöjsamt för mig att än en gång komma ut och se mig om. 

Trakterna kände jag knappast igen: småskog hade växt upp och storskog 

huggits ned. 

________________ 

Ögat mitt – det vänstra – som hela mitt liv varit otjänstbart av svart starr, har 

nu l april 1920 börjat ljusna mer och mer. Märkvärdigt! Croire en Dieu! 

___________________ 
 

År 1920 såg jag tomtar. Såg en liten figur, som en barnpojk, gå emellan stugan 

och ladugården kl halv 4 på morgonen; 
 

– Vad gör du ute så tidigt? frågade jag. Intet Svar. Gick ifrån honom men såg 

tillbaka och fick se ännu en dylik gosse. Tomtarna kommo i slagsmål och 

vältrade om på marken. – Det är nu två år sedan, och då var jag vaken och såg 

redigt! – En gång har jag hört en röst säga blott tre ord – men såg ingen 

levande varelse i närheten: Gud är stor. 

_______________ 

Jag hörde, då jag var utomhus, ett slags smällande eller knaprande buller i 

huset och trodde att det var några råttor som arbetade på att komma in. Jag 

företog därför en undersökning i kallrummet och på vinden. Där flaxade en liten 

vacker fågel emot fönstret och åstadkom därigenom bullret. Jag tog den lilla 

vilsekomna bytingen – han gjorde motstånd till en början men var uttröttad och 

gav sig snart. Jag gick ned på trappan med fågeln i öppnade handen för att 

släppa den fri. Men han satt ändå kvar, och jag pratade länge med honom. Han 

hade nu fått förtroende till mig, då han fann att jag icke gjorde honom något ont 

utan ville honom väl. Efter att ha vilat sig en lång stund stack han i väg åt 

skogen, med ett glatt kvitter som tack för befrielsen och behandlingen. – Jag har 

genast tamt många slags djur genom god behandling och litet småprat med dem. 

Det gör dem förtroliga. 
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Nu har jag arbetat i ett kör från kl. 4 i morse till kl. 4 em. med nedbärning från 

gethusvinden och uppbränning av 17,000 tidningar och papper för omkring 46 

år. Jag lämnade dock en del obrända till i morgon. 
 

Det är en ofantlig mängd papper och koncept – utom de renskrivna häftena – 

som jag producerat under min tid. Jag har utsorterat och bränt upp omkring 8 

bördor – så tunga jag orkat bära – av papper och tidningar m.m. De ha kostat 

mig mycket nattvak ända till kl. 3–4 på morgnarna – tills pennan och handen 

fallit ned på papperet, där pennan likväl fortsatt att röra sig omedvetet i 

krokvägar, som en fluga, då hon lyckats hala sig upp ur en mjölkbunke. Jag 

frågade varken efter mat eller sömn, då jag var riktigt inne i ett vetenskapligt 

problem. 

______________ 
 

Sista julen, 1921, tedde sig tung och mörk både i himmelen och på jorden. Sista 

månekvarteret var 21 och nytändning 29 dec. Alltså en mörk jul. Att gå ensam 

och grubbla över den sämsta jul jag någonsin upplevat! Jag hade intet annat än 

min vanliga vardagsmat... 
 

– Nej, det här duger icke, att sitta här och svälta "dagen före dagen före 

dopparedagen"! Jag drog ut med min dragkärra, som nu kallades "offerkista", 

och begav mig ut att tigga – för första gången i min 83-åriga levnad. "Lasset 

doch nicht den Muth fallen!" Jag drog ut och skämtade med folket i bygden. De 

hade ännu icke bakat någon finare julkost, sade de, men bad mig komma igen 

strax efter julen. Jag fick på de fem ställen, där jag var inne, "offerkistan" 

"knåkfull" med matsorter, även litet pengar, samt mat och kaffe på alla ställena. 

Sålunda skaffade även jag mig mycken bra mat, ehuru jag kom tidigt. 

Bondgummorna ha allt och äro heller inte snåla. 

_____________ 
 

Tände icke lampan, för att spara karbid, som nu ej finnes att få någonstädes. 

Likväl tog jag till att laga potatispannkaka vid törrebloss. Det lyckades rätt bra 

men varade över två timmar. På aftonen gick jag till Aina och läste tidningar. 

Hon fick ett julkort för sig och barnen. 
 

När jag gått till sängs i skymningen låg jag och utfunderade en ny oljelampa för 

gettalg, som är svårsmält och icke kan brännas osmält. Det hade jag försökt två 

gånger utan att lyckas. Den nya talglampan är icke större i diameter än en 

medelstor rockknapp. 

_______________ 
 

I natt låg jag på spisen, som var något för kort för mig, och där var hårt och 

dåligt. Det var för att ta ut omkring 25 bräder ur sängen och lägga upp dem på 
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vinden. I morse tog jag i stället in en bosskorg fint, gammalt hö, som är mjukare 

än bräder att ligga på. 

__________________ 
 

Skulle för första gången pröva den elektriska lyktan, som jag köpt av S. Han var 

så generös, att han gav mig batteriet gratis – väl därför att han visste, att det 

var förbrukat och dugde till intet. Det kunde icke lysa mig från hans trappa till 

grinden vid utgången från hagen, och, vad värre var, det kunde ha blivit min 

död. Ty jag blev hängande i armarna i handräcket över Tussebäcksbron med 

hela kroppen över det djupa fallet ned i den steniga bäcken. Lyckligtvis kunde 

jag sparka mig åter in på fast grund och räddade mig så ur mitt nödläge. 

_____________ 
 

Vad jag gjort under mitt blinda år 1921: Utom det, att jag måste vara både piga 

och dräng – ja, faktotum – har jag hushållat och städat i köket och skottat 

snövägar gång på gång under det permanenta snövädret i vinter. Så har jag 

under de oftast sömnlösa nätterna kanske utom några timmar på morgnarna 

sågat och huggit bränsle samt lagat mat och gjort varjehanda reparationer och 

förbättringar. 
 

I livets sena höst. 

När väl jag morgondagen når, 

så är jag 84 år. 

Vid blick tillbaks på mina spår, 

jag inga "trick" mig förebrår. 
 

Ej några storverk jag förmått – 

jag ingen har i vägen gått. 

Av allt jag tänkt och allt jag gjort 

jag ringa glädje har försport. 
 

Mång' fåne kanske däråt skrattat, 

då sakens vikt han ej uppfattat! 
 

Jag ekonomiskt fattig är, 

men rikedom finns det i min sfär. 

Än seglande på livets älv, 

jag hyser aktning för mig själv 

och ärnar leva, tills jag dör. 

Jag vet, på vem jag tror: 

Den, som är hög och stor! 
 

Ja – längre kan man gå. 

Och – sämre kan man få... 
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Till vänster August Mattsson som dikten ovan säger: I livets sena höst, och 

till höger hans gravsten på Hallsbergs kyrkogård 
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BOCKÖ-ENSLINGEN 

SOM ASTRONOM OCH 
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Till vänster den egenhändigt tillverkade stjärngloben, och till höger 

Mattsson vid sin kikare 
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Bockö-enslingen som astronom och tidsreformator. 

 

August Mattsons liv var sanningssökarens, idealistens och reformatorns. Det är 

om hans insats i det sistnämnda hänseendet följande utdrag ur hans anteckningar 

avser att vittna. 

 

– Innan jag ingår på mitt förslag till förenklad tids-och cirkelindelning vill jag 

först förklara några ord och termer, som måhända inte eljest fullt förstås av 

alla. 

 

Så är t.ex. meridian eller middagslinje en linje, som går rätt från norr till söder, 

den må nu vara utstakad eller blott tänkt. En sådan linje för varje människa med 

sig, var hon än befinner sig på jorden – utom då hon lyckas nå någondera av 

polerna. Vi ha även f. n. olika tidräkningar, av vilka blott en är känd av 

allmänheten: det är medeltiden, däri inbegripet medeltidsdygnet och timmarna 

m.m. Det är denna borgerliga eller civila tid, våra lantur visa, och den utgöres 

av den tid som förflyter från midnatt till midnatt, eller, såsom astronomerna 

räkna, från den ena middagen till den andra, då solen åter inträffar i 

meridianen. Denna tid hänför sig till solen och kallas medelsoltid. 

 

Vidare ha vi stjärntiden, vilken avser den tid som åtgår för att en viss meridian 

på jorden skall hinna gå från någon bestämd fixstjärna, göra ett helt varv runt 

om himlen och åter inträffa mitt för samma stjärna. Såväl dygnet som timmarna 

efter denna tid äro litet kortare – nära 4 minuter för dygn – än efter 

medeltidsräkningen, varemot de äro beständigt lika långa. 

 

Dessa olika långa dygn och timmar bero därpå, att solen dagligen förflyttar sig 

på himlen i det närmaste en grad, medan en fixstjärna stannar nästan alldeles 

orubbad på samma punkt på himlen. 

 

Låt oss anta, att Regulus – en stjärna i Lejonet – befinner sig bakom solens 

medelpunkt en viss middag, då båda äro i meridianen. Under de närmaste 24 

timmarna gör jorden ett varv, och samma meridian på jorden möter då först 

Regulus, då ett stjärndygn förflutit. Därpå inträffar solen, nära 4 min. senare, i 

meridianen, och i det ögonblicket är medeltidsdygnet utlupet. På så sätt 

överskjuter det sistnämnda dygnet det förra med 3,56 minuter dagligen, vilka 

ökningar under ett helt år uppgå till ett dygn. 

 

Därtill böra vi lägga märke till sann soltid eller den tid som en riktigt 

konstruerad och rätt uppställd solvisare anger, då solen skiner på den. Alla 

dessa tider tjäna var sitt ändamål. Stjärntid och sann soltid äro naturliga, men 

medeltiden är däremot överenskommen. Denna äger två underavdelningar, 

nämligen lokaltid och mellaneuropeisk tid. Lokaltiden är den verkliga 
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medeltiden för alla de ställen på jorden som ligga under samma meridiancirkel. 

Den mellaneuropeiska tiden är däremot antagen att gälla för flera intill 

varandra gränsande meridianer. Medellinjen för denna zon går i våra trakter 

nära förbi Nora och Motala. Dessa städers lokal- och mellaneuropeiska tider 

sammanfalla därför i det närmaste, och de behöva således ej ändra sin lokaltid. 

 

Efter denna elementarundervisning för de "mindre vetande" torde jag bli lättare 

förstådd vid förklaringen av mitt reformförslag, som ej blott gäller tiden utan 

också cirklar och vinklar. De höra ihop, såsom orsak och verkan – de tu kunna 

och böra vara ett och inta de båda gamla kaldeiska och egyptiska systemens 

platser. 

 

Det är ett av ingen numera bestritt faktum, att ett jordvarv i förhållande till en 

viss fixstjärna beskriver en verklig cirkel och att samma varv med hänsyn till 

solen utgör litet mer än en cirkel. Soldygnet kan således betraktas som en cirkel. 

Och all den stund detta jordvarv (cirkel) utgör själva orsaken till dygnet, som är 

orsakens verkan, så har jag ansett dessa två ting ha det sammanhanget, att de 

kunna ha en gemensam indelning. Denna bör då vara i enlighet med 

metersystemet, enär det är lämpligast för ändamålet. 

 

Det nya systemet skulle indelas och benämnas på följande sätt: 

Ett dygn eller en cirkel skulle bestå av 10 decitour, räknande 100 centitour eller 

1,000 millitour. Om man också önskar ge de därpå följande decimalerna egna 

benämningar, kan man ju vidare dela millitour i decimillis, centimillis o. s. v. 

Tour skulle jag vilja göra till grundbenämning för såväl cirkeln som dygnet. 

Ordet betyder också – i franska språket – cirkelgång eller varv. 

 

För att visa lättheten av kalkyler medels detta system i jämförelse med de två 

gamla vill jag här ge några exempel. En uppgift om ett tropiskt års medellängd 

efter gamla systemet är: 365 dagar, 5 timmar, 48 minuter och 49 sekunder. Efter 

mitt förslag blir det lika med 365,24223 dygn. Vi ha ju här ett enda tal, som 

redan vid en första blick genast kan upplysa oss om, vad det innehåller i 

centitour eller vilken annan sort man önskar. För att få detta tal att ange 

centitour i ett år behöva vi endast tänka oss decimalkommat flyttat två steg till 

höger, för millitour tre steg o. s. v. 

 

Vi behöva för resten inte uttala hela namnen utan blott centi och milli, ty dessa 

benämningar ange på samma gång, huru många decimaler, som böra avskiljas 

från det hela talet. Centi, lika med 100, har "två, och milli, lika med 1 000, har 

tre nollor – alltså avskiljas i ena fallet två och i det andra tre decimaler, vilket 

är detsamma som att talet divideras med 100 eller 1,000. Med ett ord: talet kan 

behandlas utan någon penn-räkning. 
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Antagligen skall inte vilken person som helst kunna säga oss, vad 19° 37' 53" av 

en cirkelbåge utgöra i timmar, minuter och sekunder. Detta är ju en kalkyl, som 

lantfolk inte behöver göra, men vilken dagligen måste göras av sjöfarande. – Jo, 

19° 37' 53" utgöra i tid l tim. 18 min. och 31,53 sek. enligt de två nu gällande 

systemen. Dessa båda uppgifter uttrycker mitt projekt i ett enda tal, nämligen 

0,054532 tour (dygn eller cirkel), eller 5,4532 centi. Låt oss nu anta, att en 

sjökapten har kronometern (skeppsuret) så reglerad och indelad, att dess visare 

går ett varv om dygnet eller 100 centi och följer Göteborgs lokaltid. Vi anta 

vidare, att han seglar västerut, kommer ut i Atlanten, tar solens middagshöjd (i 

meridianen). Det är middag ombord, men kronometern visar ej 50 centi – 

middag – utan 55,45 centi. Han förstår då, att hans fartyg avlägsnat sig 5,45 

centi västvart från Göteborg och Befinner sig på den meridian, som går mitt 

över Irland. 

 

Eller ett annat exempel: En stockholmare har anlänt till Valparaiso och finner 

tiden där vara 25,07 centi i det ögonblick hans eget ur är jämnt 50. Av detta 

inser han, att staden Valparaiso är belägen 25,07 centi väst från Stockholm. – 

Detta tal representerar alltså på samma gång såväl tidsskillnaden som det 

longitudi-nära avståndet mellan de båda städerna. Och tack vare mitt nya 

system kan den resande undvika den eljest invecklade räkneprocessen och skaffa 

sig uppgift om läget endast genom jämförelsen mellan sitt eget ur och 

tidmätarna på den plats, han kommit till. 

 

Hela systemet är ju f. ö. mycket lättfattligt och torde kunna inläras av vem som 

helst på ungefär en timmes tid. För att göra övergången från det gamla till det 

nya systemet om möjligt ännu lättare har jag tänkt mig som en modifikation, att 

de nämnda 100 centitour delas i fjärdedelar, vilka benämnas grader. Urtavlorna 

kunna så utprickas med 24 timmar delade i fjärdedelar eller centitour. På det 

sättet kunna sjömännen få nästan lika stora grader på sextanter och andra 

vinkelmätningsinstrument som dem de nu ha och 100 grader jämnt på kvader. 

På kronometrarna kunde man efter behag avläsa timmar eller centi. I båda 

fallen behövde man blott multiplicera eller dividera med det lilla talet 4. Härtill 

borde dessutom sjömilens (knopens) längd bringas till något jämnt antal 

kilometer, t.ex. 1,000 meter eller – om det anses vara för kort – till 2,000 meter. 

Om dessa ändringar bleve införda, skulle allt vara klart också för de övriga 

reformerna. 

 

Enär jag särskilt från tiden 1863–64 intresserat mig för studier i astronomi, har 

jag lärt mig inse olämpligheten i att ha ett system för tidens indelning och ett 

annat med särskild indelning för cirkeln, såsom nu är fallet. Jag har därför – 

1869 – utarbetat ovanstående förslag till de båda systemens förening. Jag har 

icke framlagt det med spekulation på ära eller belöning utan endast därför att 

jag anser en reform vara behövlig – till lättnad och bekvämlighet för många. 
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Ja, jag har nu gjort vad jag förmått. Mitt förslag får gälla för vad det kan. Det 

må försvara sig självt. Ingen kan heller behöva tycka, att jag förekommit honom 

med mitt förslag till frågans lösning. Man har nämligen haft mycket god tid på 

sig därvidlag – allra minst 4,000 år. Har man inte under denna rundliga tid 

hunnit med den saken, rår väl inte jag för det. 

 

Denna reform är lika mycket en social som en astronomisk fråga – och vem har 

väl fått fullmakt att vara min förmyndare? Skulle därför astronomerna säga: 

Vad har Saul bland profeterna att göra? eller: Med vad rätt tränger ni er in 

bland oss och våra göromål? – så svarar jag: Jo, med världsborgarens och 

intelligensens rätt. 

___________ 

 

 

Det märkliga reformförslaget, som Mattson utarbetat i detalj under sin 20-åriga 

ensamhetstid på Bockön, ville han nu bekantgöra bland de vetenskapsmän och 

institutioner i in- och utlandet, vilka kunde tänkas vara i stånd att föra frågan 

vidare. Han lyckades också väcka deras intresse för saken. Men trots de tydligt 

framträdande fördelarna i Mattsons förslag ansåg man detta nära nog 

ogenomförbart i praktiken på grund av de stora svårigheter som skulle uppstå 

vid omläggningen från gammal till ny tidsindelning. Den mänskliga trögheten 

blev således utslagsgivande – i detta som i så mänga andra fall, då man stått 

inför något revolutionerande reformförslag. Men vem vet – kanske tages det i en 

framtid åter upp till prövning inom vetenskapsmännens krets. 

 

I sin strävan att få projektet vetenskapligt bedömt vände sig Mattson till 

samtidens mest framstående forskare på detta område. Märkligt nog ställde man 

sig ej avvisande, och så småningom utspann sig en rätt livlig brevväxling mellan 

Mattson och vederbörande bedömare av hans förslag. 

 

Som ett exempel på August Mattsons allt övervinnande målmedvetenhet må 

nämnas, att han för att kunna genomföra korrespondensen med Franska 

astronomiska sällskapet i Paris och den världsberömde författaren och 

astronomen Camille Flammarion på helt kort tid skaffade sig en sådan 

kännedom om franska, språket, att han kunde skriva till fransmännen på deras 

hemlands språk. Han- insåg tydligen till fullo värdet av detta, ty eljest hade det 

ju legat närmare till hands for honom att använda engelskan, som han redan 

förut behärskade ganska väl. 

 

Så kom det sig, att han i februari 1900 skrev ett långt brev till Camille 

Flammarion, i vilket han i detalj framlade sitt förslag till bedömande. 
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Mattson fick också efter lång väntan motta astronomiska sällskapets svar, 

avfattat på franska av sekreteraren, Em. Touchet. I brevet förklarades, att 

Camille Flammarion vid sällskapets senaste sammanträde framlagt Mattsons 

intressanta arbeten i frågan. Förslaget hade länge blivit granskat av sällskapets 

medlemmar, vilka funnit det högst originellt och mycket beaktansvärt. Arbetet 

skulle bevaras i sällskapets arkiv, och Flammarion själv hade för avsikt att 

använda sig av det och framlägga det till ny undersökning vid en kommande 

kongress. Mattson inbjöds slutligen att ingå som medlem i sällskapet. 

 

Såväl detta brev som anmälningsblanketten, där kolumnen för åberopade 

referenser redan vid avsändandet från Paris var ifylld med Flammarions och 

Touchets namn, finnes i behåll. I ett brev på franska framför Mattson sitt tack till 

sällskapet och dess främsta företrädare, Flammarion och Touchet, för den 

hedrande uppmärksamhet som visats honom och hans förslag. 

 

Men Mattson vände sig i denna angelägenhet också till andra av denna världens 

store, såsom till Amerikas president (skrivelsen avfattad på engelska), till 

Ångfartygsbefälhavaresällskapet i Stockholm, d: r N. Ekholm vid 

meteorologiska centralanstalten, professor Lindhagen i Vetenskapsakademien 

och flere andra. Också konung Oscar II uppvaktades med ett sådant brev. En 

avskrift av detta har även anträffats bland Mattsons efterlämnade papper. 

 

Allt vad som finnes i behåll av Enslingens dagböcker samt astronomiska och 

meteorologiska kalkyler och instrument förvaras nu i Hallsbergs 

hembygdsförenings museum. Dessutom har mycket av hans 

dagboksanteckningar varit infört i Nerikes Allehanda under 1928. Genom denna 

artikelserie och hembygdsföreningens samlingar av mattsoniana finnes alltså 

möjlighet att få en mera omedelbar uppfattning om Bockö-enslingens livsverk 

än vad denna minnesskrift i bästa fall kunnat skänka. 
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