1833
N:o:

Utan nummer, emedan han ej här är skrifven, och ej varit någonstädes skrifven sedan
gardistiden.
Aflednas Namn:

Kringvandrande mannen Mats Junkare ell. Mats Matsson
Födelseår och Ort:

född i Norberg 1767
Ogift
Upförande:

Hans lefverne var egensinnigt och sjelfsvåldigt i yngre år och så länge han bordt kunna
förtjena något. Han ankom hit 1783. tjente hos L OS i Fallet och gick under tiden i
nattvardsskola. Sedan tjente han hos Lars S i Fingården och slutligen från 1788 till 1790
såsom Kohldräng hos Mäster P Norberg i dylik tjenst – blev sedan soldat i Davidshyttan och
antog namnet Junkare – blef derpå gardiskarl, hvarifrån han rymde åtskilliga gånger och
sökte sin undanflyckt här i skogarne. Sedan har han vistats mest härstädes unders 30 á 40 år,
utan att vara skrifven eller bevista någon gudstjense, kunde dock någorlunda läsa – var ärlig,
och ej känd för lögn, stöld eller otuckt.
Sjukdom:

Ålderdomsbräckligheten – var dessutom surbent och usel – torde hända en följd af hans
mindre nycktra, overksamma och ovårdsamma lefnad i yngre år. Han kunde på flera år
ingenting uträtta eller förtjena, och kunde svårligen herbergeras för den stank och ohyra, som
omgaf honom. Han måste derföre taga sitt herberge i hyttan eller i smedjorna, och i gårdarne,
antingen i fjäsen eller i Badstugan.
Dödsdag:

den 27 Aprill i Öfra stångjernssmedjan och stod lik i Hyttan. Fattigkassan bestod till en del
kistan; och qvinnorna från Sotbo och Fallsidan gåfvo honom svepning – alla utom de som
voro från den gård, till hvilken han först kom ifrån Norberg.
Ålder:

66 år
Begrafningsdag:

den 1 Maj. Såsom varande utan alla anhöriga och utan att vara skrifven här så vidtalde Pastor
några att hjelpa honom till grafven. Med stor beredvillighet hjelpte honom följande personer
hvilkas namn jag för deras stora beredvillighet att hjelpa den fattiga vill teckna. De voro:
P.P.S i Knifven, J.J.S i Hörngården, Eri Myrberg i Myrbo, LES i Högberget och till en del
PLS i Brörsan. Dessas hustrur föranstaltade ett vackert graföl åt den husvilla. Byggmästaren
Stolpe och Mästar AE Norgren bidrogo äfven något till den usles hädanfärd; och J. Hedmark
i Sotbo lika med de försttecknade.
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