
Ängåend.e avskrift av ärvda skrifter.

Åvskrifterzra är gjord.a i september L979 av Nils Pontus Theodor

och lngrid Sofia Schralbe f. E'ricsson från en av Pontus Reinholtl

Schnalbe (min farfar) egenhänd.ig:b skriven anteeknlngsbok, samt

ett av hans morl Hed.viSr;Charlotta Schwalbe f. Reiher, skrivet häf-
te ti1Iägnat hennes son, d.v.s. min farfar vid 12 års åfder.

' Båda orginalen är överlämnade ti1l vår son Bo Göran Pontus til1
förvaring och förvaltning.

Den av Göran uppgjorda stantavlan över sIäkten Schwalbe ger en
!- god överskådlighet beträffand.e anförvanter och släktingar. Se d"ennal

Ånteckningsboken, vars sidor är numrerad-e från 1 ti11 150, innehålIer
huvudsakligen uppgifter om inkomster och utgifter, men har för oss

efterlevand.e en de1 viktiga ocb intressanta sidor, vilka här åter-
gives i fotostatkopior med maskinskriven rrtolkniag".

Fiin farfars mors häfte, som omfattar 10 sidor, återgi-ves i sin
helhet.

Farsta den 2O septenber 1979

,/. , ,l I t1-.4-n Lo tf.<r'"' *tLlL,i
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Ur ?ontus Reinhold Schwalbes anteckningsbok.

sid. 100-107.

Pro lrienorlg

Jag Pontus Rej-nhold. Schwalbe, födil'i StockhoLn den 2O l{ov. 1815. Mina

föräIdrar voro MåIarmäslaren, tillhörande d,åvarand.e Stockholms "Sk?årr

e11er "Emlukell Hans fad.er voro en från Österriket kommen Artist oeh

Målare som ifrån Stockholn sökte, eI1er blef eftersökt ti1l Iendsbyg-

den hvarest han slutligen bofäste sig i Earakers soeken i Vestmanland

och der gifte sig, om jag minns rätt, med en Smed.d"otter som 1är varit
af mer än vanlig fägring. Henue mins jag väl, men hon var d,å mellan

50-70 år och tyckte jag vid d.en tiden hon var en elak käring. Af hvacl

anleåning jag tyckte det då, är svårt att nu redogöra för, men hon 1är

mot sin man (min farfar) som varit af ett ovanligt fromt och ä1skvärd.t

sinnelag, ofta förbittrat hans dagar, Uan (Cubten) slutade sina dagar

på ett våatigt sätt d.erigenon att han d.runknad-e i- en å hvilken han å en

s.k, "spång" skulle öfvergå en qvä11 e1Ier natt från ett arbete han ha-

de för händ,er och hvilken väg 1äd.de öfver nämda spång e1ler gå:rg§tig.

grkterna giek visserligen d.erom att han uppsåt1igt kastat sig i vattnet
för sin husliga olycka, rnen hunr dermed förhållit sig blef alltid out-
red.t.
Af min farsföräld.ers barlr kände j"g (utom min far naturligtvis) endast

3n-e ehuru cl"e 1äa.-varit flera flickor, aIla necl ett fördelaktigt yttre.
De känd.a barnen voro Knut Eeinhold som var min far och d.en äId.sta1

CarI Gustgf aLöd. såsom Målaremästare i- Upsala, Fbedrik äfven l{ålare,
d.öat i Stockholm på l830-ta1et samt Johanna, som blef gift ned en Träc[-

gård.smästare i Stockholn (e1ler dess nära omgifning, Petterssoa (?),
Fler flickor 1är vä1 funnits, men är mig obekant, e11er berättelsen
gIömd. om dessa

i{in farfar 1är, så hafva mig berdttat§, blifvit av någon mägtig.';§rreaek

person anmod.ad. hitkomrna från österrike d.er lran var Lnfödil i Staden Liaz

för att fullborda eller 1ägga hand vid ett arbete härstätles, och efter
d.ettsammas slut återvänd.e han sedan alldrig mer från Sverige.

Hans k1äded-r:ikt vicl sin hltkomst beskrifves sålund.a:

Stor filthatt ned. breda band. e1ler brätten.
Frack med. stora kitappar och ståndkrage:

Iåg väst som räckte på halfva magen med stora d-jupa fickor och i d.em

e11er d.en ena aIItid. en p1ånbok.



Z.

Peruk, ebur:u skönt naturligt bår.
Knäbyxor med deri 2n9 fickor, en tiI1 höger, en tiII vänster, hvari
förvarad,es och sJmes ett fiokur i hvardera med. långa käd.jor: och

si. . . . . d.äryid. hängand.e ( samt silv. spännen vld. laaäväcken,

Svarta Silkestrumpoxr
Skor med. stora maslva. silv.spännen,

Min mormor som berättacle detta, bvartill jag var åhörare, tillatie vid.

slutet (af sin då ej anade &ans utstyrsel) 3 rrJo, Jag skall säga han var
nät att se påri.

e-e-e-e-o-9-ffi....H

Å min k. Mors sida har jag mig bekant:
l,{in Mor har antecknad-t:(år 182?) Uin Horfar var Major vicl namn E'rnst

Lud.vig von Seheveni d.ess fnr Anna Elisabeth af (von?) Kruse. De bad.e

4 barr, (d.Ottrar) hvaraf min moder var d.en lmgsta och heter .A:ana LovLsa:

hon blef gift nned. min fad.er 7757 som var Ryttnästere vid. Carelska Dra-
gonerne Årnt Johan Rieher. De bod.d.e i Tavastehus å d.ess Gård.s Egendom

Jameke. Vi vore 1O syskon af hvilka 5ag (Hed.vig Char1. var den yngsta),

liin moder Eedv. Char1. var en 1ängre tid hos en sina slägtingar härstä-
des, en Geaeral- Pecblin ti11 hon var omkriug ll är, ett e1Ier annat år
d.erefter blef hoa gift med. en Årtist med narnn af Fortlficationsmå1are
son hette Nils Togler ned. hvilken hon had.e flera barn, men endast en af
dem lefd.e, nem1. Fred-rika Vilhelmina född. 1BOB då hon ingick i nytt
g:ifte efter sj-n första mans d.öd. som skeild.e omkring åren 1810. Onkring
1811 ingick hon nytt äktenskap meal min fader Knut Reinhold. Schrralbe,
och fick i detta €:ifte J barrr nemI. Ludvig Constantin föclct 1811, Otto
trleeclrik f. 1814 och raig f, 1815.

Hin mor had.e en syster , äfven i Swerige vid. namn Saf. Albertina född.

d. 24 Lug lr774, Hon 1är en kort ticl varit gift netl en land"tbrul<are -
barnlös - men haa d.og några år efter giftermålet, hvarefter hon lefd.e
i sitt Srketillstånd.. Yid.are om och hvar d.e furmos är glömt.

Min mor födaL äfven i Tavastehus den 13 Okt L777.

Lud.vig Constantin d.og i fngre åren.
Otto tr'redrik Må1arMäst dog i S.felje omk. 1835

Fbedrika Vilhelmina i första giftet clöd. äfven omkring 1835 båd.a i dea då

§... o Nervfeberr:..

Otto ogift nen Fbedrika gift med. Målare&Iäst. Joh tud.v. HoIm, hvilkea äfven
d.og omkr. år 1837 (i f,ungsot) d.essa efterleuurade en dotter Anna Charl tucl-



vika som ännu lefver och gift med. en Soherlin 1 Upsala.

Orsaken till min Morsföräldrars öfverflyttande ti11 Sirerige har jag
mig litet bekant men efter hörsägen är följancle mig med.deladt af en

gammal tr'röken Helliag(e11er ldielenck; som tycktes väI känna förhåIlan-
clen ti1I mina förfäder, Hon berättade att 1JB8 då krig var med R;rsslancl
I'Ströftrupper aå afven inbröt I en och annan deI af Tavastehus och hem-

sökte flera gårdar med. förstöreLse af åtskilliga slag, lblancl dessa 1är
äfven varit mina morförä1d.rare, som blifvi-t af d-essa fiend.er icke minst
skonad. Denna förlust jemte ingågna borgensförbindelser gjord.e att han

från att vara välbärJad. nåste realisera sin egend.on och med. återstoden åt
den 1i1Ia förmögenhet d.e ägde flyttaite d.e till Stockhohn, men huru 1änge

d.e der Iefd.e är mig obekant; d-ock måtte de ej lefvat många år derefter,
tyt om jag mins rätt, var de redan d-öd-a d.å min mor ingick i sitt första
gifte vid omkring l8;de år.

Hin mor had.e fått en vård.ad. uppfostran, Var språkkunnig och skref, efter
d.en tid.en en d.å ova:r hand,stil och råi.h:ad.e färmt. Hon kund.e skrifva såväI
gammal sw. stil som d.e:l s.k. latinska, men skref nästan alld.rig a:rnat äa

d.en sed.nare' Hon var ej stor ti11 växten och 1är som ung varit mer spin-
kig än fy11ig cioek ej mageri ldörkblå ögon och rikt snart bår meii qycket

små fötter ai. aet end.a jag kan beskrifva.

Und.er miaa unga år kan jag ej und.gå påminna mig en såd.an stor måingd. af
såvä1 Lmga soEI gamla fröknar d.et cIå fans. AlIa fattiga och öfvervägand.e

Finsk ad.e1, men äfven af Swensk. Så vä1 i Städ.erra son på LancLsbygd.en

had.e d.e placerat sig, och var d.eras lefvnad.ssätt, efter hvad. jag kund.e

uppfatta, högst inskränkt. Sä11an hörd,e man talas om giftomå1 meIlan
en fröken och en ofrälse. Orsaken var sarurolik högmod. bos d.en ena och

fruktan hos d.en and.ra parten som i allmeinhet gjord.e så mången eljest
duglig och god adlig qvinna ogift.

3.
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På sid.. 5B-59-SO angiver Pontus Relnhold Schwalbe (mirr farfar) deras

) barns föd.elsedata, dopdagar och fad.d.rar. Knut Pontus-var min far.
Se stamtavlan!

född 1B4B

Fad.drar:

född den

Fad,drar:

född. d 13

Fad.drar:

Barnens föd.elsedag mm.

Guslaf Reinhold.

tt/Bi d.öpt cl zl aug.

Prosten Lundberg

Prostinnan 3 C. tundberg föd.d. Selander
Pastor P.G. tundgren

d,essfruCMLu:rd.mark
Inspektor C I,I. Gumaelius vid nanbyholn

nemois: M.C Swanström vid Yngarstrand.

Bokh. J E. Åberg vid Hofsta
lemois: E.S Brattström Yngarstrancl

Georg Rg3. Theod.or

29 Lpr; döpt 1{ ItIaj 1850

[Iönstersk. C G. F"rome11, Eagbyberga

d.ess fnr M C af Geijerstan
Sr.Bokh Ed.. Rob Hydberg Yirå
Flams. C. Hammarbom i Norrköplng

Euphrosyne Elnilia Charl

född d. 18 Aprili döpt 7 Haj 1852

Fad.drar: fd. fnspekt C tindberg ocb

Enkefnr C M Lundberg

Stucl Hr S Å Hedin och

Dero. C. Lund.berg

FurirALSantesonoch
Dem. Äug. Å-rrd.ersson

Knut Pontus

Febr; döpt d 25 Feb 1.854

Prosten J Lund,berg och

hansfruBCSeland.er
IIusi-kDir. C R Humbla S3 l{a1n

och Dem: Charl Andersson Ha11a Prostg.



5.

Ernst Constantin

föd.d[ d. 19 Åuer 8pt d 5 §ept 1&56

FaddLsr §'ähnj 0,G Reuteraar{r vJc[ Jorsbol
de,ss f,ru J D,ahlströn

Eeaåtr. J P Petterssonl Eyltinge
Dern. ÅuA Paullna lrunilberg Yngar*trand,
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