
Brlece I
Carl LudwigJohann Obbarius och hans
fu-iU

C L Obbarius (1780-1860), tysk skogsman
fi-ån Harzgerode i hertisdömet Anhalt- Bern-
burg (Harz), inkallades 1839 av Bmkssocie-
reten till Sverige för aft starta en hösre skos-
irq urhildning or h hirräda BerA.laBerr* brrrl,.
ägare i skötseln av brukens skogar.r

Släkten Obbarius härkomst
C.L. Obbarius Iar', Johar.rn Friedrich Obba
rius (174 L-1808), var Ftirstl. Rcitender Förs-
ter? i hertigdömet Anhalt Bernburg och ut
nämndes 1791J till Oberförster i Harzgerode.
I I{arzgerode fanns 1807 en skoglie förvalt
rtine, Hcr-zogl. Forstamt Harzgcrocle, mecl
Obelforstrucister, Forsltneister och Forslrat
samt lcikah Förstcrn och (lbct.för.ster.n.

Johauu Friedr-ich var-son till fohann Lucl-
wig Obbar-ius ( 1ii8E-l741), sorn vicl sirr döcl
lar-Jtastol i Helbslc'ben, och i sin tut-sorr till
pastor'.Johann lbbi:rs Obbirrius (1ij50-1721 )
i Cleftsredr. Yfteriig.are tr å rrriåcler., bigge
luLhcrska pråstcr-, har- ideutil'ierats, Gcorg
Obbalius ( t575- ?) och Lleor.s Oirb:rrius
' lliol .l{nih) f), rr lär:rc ilrisr,,rie
tr :i11ats rned efter-rr,,r",r., Ol,lr,,.i.l:. :i:liil,1;
\ afit den sistnälnncles lar, Nicolaus. sorn ef:
tcr-at h:r larit abbot i klostreL \{alkenriecl,
nåra Nordhausen, vid rclbrrnationcn ble!
lLrLhcrsk präst i Hain (a) och tos namnet Ob-
b:ts, sorrr latiniser-adcs till Obbar.itrs. Nanrnet
( )l'1,.1.sl.rrll' krrrrrrr lara r n lörrrärrqrrinplrr
abbot.

(larl Ludwie Obbarius hade två systrar
som lar gifta med skogsmär.r, Forstschreiber
/Forstassessor C.F. \/alentiner och Corps-
jågcr W Lincke. Cl.L. Obbarius hade också
en bror, Friedrich (Fritz) ObbariLrs, som var
Reitelrde Förster3 i Serno, hos vilken C.L.
Obbarius son Wilhelm vistades större delen
av tiden under sitt studieår i T\aklancl 18,17.

Carl Ludwig Obbarius
( 1780-1860)
Upptrrxen i Harzgeroclc skall han omkring
ar l80tt llr vrrrrnir rnrradr irlrn prirar;t
skoq-sskola i Zillbach isachsen. sorn der.r
ber-iirrde Heinriclr CotLa (1763 1844) srar.-
tade 1795. Skolan flvttades 1lJl1 till Tha-
randt, blev sratlic ocli kaliades KungL. I,'orst

Eftcr- rrtbildnirrcert var Carl Lrrl\r,ie errlier
-qrrr rrplrlil' : r r r < r a I l, I .o r r r .kog'rrr. rrr ^cl,sk<issirrclelarc i bl.a. Nlccklerrbur.g i Norcl
nsklantl, där- han 1ör modiigcn lärde kiinna
siu maka Heclvig li:ir-e11 (fircld 7.juni l7i:i5 i
Schorsdotf), rred vilkcn han giftc sig 3l
oktober' 1804. Heclvic och Carl Ludrvie fick
1l ]rarn. r'alar'8 rrppnåcldc vuxcn åldcr.
Hustmn dog i Kcllinghtrsen, Holstcin, dclt
24 cleceraber'1837.

1812 utniimndcs (1.L. till Forstschreiber i
Harzgerode och befordrades 18?1 till Forst-
asscssor. l likhct med sina kolleger tillhörde
hzrn hertieen av Be r-nbrrr51-Anhalts fägarkår,
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.l:igcr vom Corps. (1.L. dellos mö-jligen i

krieet mot Nrpolcon 1811 13, bl.a. i slaget
vid \\hterloo.

Sorn Forstassessor lick han "Sitz und Stim
mc" (siite och stämna) i Forstamt Harzge-
rnde. Harr bl, r ir ldl(]arr.r,rrit r.,r t.rr-r irrg
ar,he rtigers skog:rr-i Harz rnecl inriktning
att onlandla dessir fizin Mittrlrlall (ett sla€is

bl:idoing) tlll Horhtakl (.högskog med trakt
visa l.rl ggen).

-,\r 1822 staltadcs en skogsskola, "Fo|st-
schulc", i Har^zgerode, för vilken C.1,. Obba-
lius blev f'örestånclarc.i Han unclervisade i
'Jirgdwissenschafi", jaknetenskap, och "Taxa-

tionsarbeiten zrls Vorbcrciturrg zur Lehlc vort

'ler For.rein r i, Inrtttq . d.r.'. i.l ,,g.tax, r inq.
arbeten sorn förberedelse till skogsindel-
ning-." Skolans kauktiir är-oklar Ilertigen irv

Anlralt-Bernburg 1'örlogadc övcr stora skogar
iHarz, till alealcn stiir-re lin dc omgir,andc
lzirrclcrrus, Plerrssens och Sachsens. Hertigen
kan dårför-ha hal't ambitiorrcn rtt stluta en
skoglig läroanstalt avsamma slap son crcmpcl
ris clcn bcr-örnda sachsiska skolan i Tharandt
och den pr-eussiska i L,bcrsrvalde (Ber-lirt).

Fiirmodligen blev Obbar-irrs skild friin sirr

tjänst i Harzgcrocle 18?,2 på gltutd av ekono-
rniska oegentli g,..hetet "Cassenclelecten", vil
kct kan förklirr-as rnecl kassabrisl eller för-
skiner-ing.i I Br-ukssocictctcns hancllirrgar
filns clårerlot uppg-iften att Obbarius 1829
skulle ha lrirnnat sin tänsl på g1-und av sjuk-
,l,,nr ,r lr a t lr,'rr,l,ir-lrr .lrrlle 1r.'.r3rrar .ig
åt.jolclbrlk.

Bnrkssoc iete tcn, cn sarnrnrnslutrrirtg av
br-uksägarc huvudsakligeo i Bergslagen, sök-
te på olika vägar-eftcr cn lzirnplig tvsk skogs-
rran som lårare och föreståndarc fiir dcn
skogsutbildrring zrv brukens skogsper-sonai
slrn rnan ville starta. I'crsorrcn ifi-åga skulle
också efter^bebov bitråda bruksägar-c mcd
rådgir,ning iskoeliga frågor och uted plane-
ring av skoganras skötsel. Elter r-ekomrnen-
dation av erlama tyska skogsrnån anställcles
C.L. ObbarirLs fi.o.m. I oktober 1839." Han
var då 59 år gaurrnal och nvbliven änkenan.
(lbbarius medltrrdc till Sverige tre ciöttrar,
son var 20, 27 och 30 är-gamla, och trc sö
neq 9, 12 och 16 år:
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Hcnrictta Lovisa C[iarlotta Czrr^oline, Iödcl
t0 juli 1809 i Bodenstcdt.

(lharlotta Lolisa Antonic. född 26 febrtLali
lll l2 i Bodensredt.

l,rlrarrrra Arrsrrrta. törld l; rroril llJlC i Hrrr
gcroclc.

C)arl Ludvig \{ilhcltr, föcld 16 septcrn}rer
It323 i Harzger-ocle.

Car-l Ludvig GLrsral, Iöclcl 7 januar-i 1827 i
Har-zgcrodc.

I rrhiq Henrik l-rnsr. lö,ld .i0 :,-ptr mb' r

1830 i Harzger-odc.

Llncle| hösten 1839 bosirtte sig farriljen i

B,vsala i Hccls socken, syclost om Skinnskattt:-
bere, där Carl Ludrvig omedelbart startade
.rrhelel .rrr rärra eler-r till .irr .Log.irr.titrrt.
H.rrr rr.tr uckså r rr||t lrLJ\ l'r rrL.l.r tr u rrer ||.t i

Ber-gslagen för att värclera dcras skogstill
gångar och 1ör att uppr^iitLa lrushållning-spla-
rrcr förskogalna. Yttcrligare tr.å söner 1rår'r

Tyskland anslöt sie så smäningon till lamil
jen i B1,sala. Fii-st kom (iarl I-udvig (leor-9,

födcl 24juli 1817 i Hirlzgerode, sorn l8'12
kom liån okänd ort iT1'sklancl och fick an
st,illDing sonr skogsirrspektor i Skinnskatte-
berg.

Trå år^ sel:r'e, 18.14, korn (lar'l Fredrik
Herrnrrr, födc'l 10 oktober'181,1 iI:larzge-
rodc, frirn Clccsthacht i Lauerrbr.rlg tillsarn-
rrans med sin tvska hustr-u Sofia Frcdr-ika
I Ienrielta \rogelsang', född l9febr-uar-i 181,1

i l.:urenbulg. IJelnran flck anstillning som
skogsförvaltarc/skogsinspektör' r'icl Felna-
verken med hostad först i Bockhanrrrrar'
(18i1.1-5l) och clär'efier i Rvsala (se nedan).

Bådc Gcor-g och Herntan var fö. od-
ligen utbildacle skossrnän. Dc anställdes på
l ckommendzrtioner av facleln. sorn så1edcs

gick i god för cleras kunskapcr ocb ansiig
dr rrr l.irnpliqa lör re.peLtire I'elaIrnirrgJr.
Bl.a. lrad. de r t lrrt lnh, t r\ {Lul\r.r\elirq
o, 'r .kog.planlägerring enliur tr.Lt trrönster'.

Eftelsorl Bysala ansågs r,ara minclre länrp
liet sorn institutets förlägsiningsorr, flyttades
skolan 1843 til1 Våstsura, intill Suraharnnar,
och 1855 till Nora stad.
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C.L. ObbirriLu hacle gzrnska stor fiiuuuling
i Slcrigc och varn aknringsvrir-t crkäruiarrclc
fiil silt stora kunuarrcle. Hau ulbildade rnel'
ain 7l:J 'jiigmästare'sorr i rcgcl:rustiillcles på
bnrkcn sorn skoesfiirlalftrrc. L,tt stort antirl
skogsbr-uksplarrcr utalbelades också. H:rn
skr-cr'flell biicker larel hans lärololr l.5Äogr'

't?nshaPen i\[ (Io\ mesl kiind:i. Unclct- trzigla
iir glr han ocksii ut cn tidskrjft genom \ilken
han bl.a. cleltogJ iden skogliga dcbattcn i

Slet-ige. Han bclönncles 1850 med Rlrrksso

ciL^tL-tcns !torr gLrlcLrreclalj. Han arlccl 1860
r arpii skolan latlcs nctl.

Sanrnra iL sLarl:rcles flela skogsskolor- rurrt
or)) i lardet, huluclsakligcrr för LLtbilclning
av arbeEleclare (kronojligarc, skoglaktalc,
.1,,{.1:r1.,,,r, r .. .f.\. r,'r f,,r Rrrr}..," ietercrr
irrre.rrr.,rq det tn, trittt.rrtll :rll l,'rl'ir'.r \l,F
(lct rill (Jbbar-irrs skogsinstitut.

Car I Ltrclnig.. Obbar-ius lisse r bcsravcn på
(lamla kvr-koir:ilclen i :.iorir rurdel elt ståtligt
gfll\'rllorllrnlenl.

Caroline (1809-I874) och
Antonie ( 1812-1877) Obbarius
f)e tr,i slsl r-alna, som skött farniljens htrshrill,
lcvdc kvrr i Nora efier'laderns diid. Dc iit'
orrnämncla i Alfhilcl Cirrattiugius bok / Br:rgl

la.un fth 5a år scdan dår de skildras som n':i
intl_ess:inta :ilcire cllrner, sorn hade mvckct
rrt heritr;,,m lr.ll.rrrr I rrrllel rle li'rrra år'en

av 1800-talet clå Europa hrirjades av Nirpole-
oDs tfupPer'.

Antorrie ar'lecl 1874 och Claroline 1877.

Johanna Obbarius ( 1 81 9-l 865)
Den vngstzl i!\' Carl l,udNigs döttrat.Johan
na, var bara 20.il clii f:rmi)jen korl rill Sve-

r-igc och tLpp)evde 18,13-,14 cn kärlckshistcr
ria rned en qsk clcv vicl skol:rn, Carl \Vilhehr
Catcrrhausen, r'ilket t,vdligen inte sågs mcd
blicla ögon av faclern. Catcnhatrsen var tänkt
att bli hjiilplärare r,id institutct cftel avslrrta-
de studicr. men i stället fick han lämna sk<r

lan Lrtan al'.gångsbctvg. Johirnna ernigrerade
cnligt klr^kböckerna 1855 till Sydamerika,
dår (larl Wilhelm Catenhausen reclan skulle

belirrna sig. -loharura r ar lot tfat andc ogift
ril hon länn:rcle Slerigc, nren ibouppteck-
rrirrgerr cftcr firclern I860 :ingcs lrotrrata gifl
rnccl "Lantrnlitarcri Clrterrh:utsen i Bt asilicrr".

.fohanna ar'lcc1 i Br-asilieu 2 oktober-1865.
Hennes nran skall clii ha 2r\rikit fi:ill hrLstrtL

och barn.r"

Herman C)bbarius (1B14-1880)
Sor'D or'arr rliirtrnts :instlillclcs Hclrnan som
skogsför-r'altarc vid Flilrta. F.tier-ar en Lort:r

l e lid l)a bo11 tillsilrnrrans mecl faclclrs 1:r-

nrilj i Brsal:i llittadc Hcr-rnrl urerl fanilj ti11

Bockhlrlmal i (irrnnilbo sockcn iirr att 1851

bosiitta sig i Bvsala, i c'lct hLrs clär skogsskolan
ti(ligirr-e hlrde legat. IIer.rran sköttc för-utou]
Fcrrr:ue lkeus skogal också Kamansbo bt-ttks.

lars ligar-c CJ. afNordirr bir<le lalit en al till
skvnclerna till SkoH-sinstitutct. I lSlsall stan-
nade lanriljen ända tills Hcr-rnarr arlcd 1880.

Hcrrnarr och hans fi tL Sofla Frecllika fick
sex bar-n, lila llickor-och tvzi sörrer; ar lilka
ball flickor la tLppnåclcle rrixen iilclcr:

Adolphina (larolina Sofl:r Elliida, föcld 20
april 1844 i IJvsala, Hetls för-samlin9.

Antonia (lharlotta Carolirra Lovisa. 1öclcl 27
juli 1845 i Bockhammat-, (lunnilbo för-
samling-.

Niathilda \{iilhclmirra Lovisa August a, 1ödtl
1,1 mars 1ll,l7 i Bockharuruar.

Amalia (iar-olinaJuliaua Elnestina, föcld l3
.januari I t3,19 i Bockhrmrrrar

\lathilda gifte sig ruccl lanthandlaren O.
Holrnirr i Västerlärnebo (sc not 9), och
Arnirlia rnecl kanirer E. Sanclclahl. Strörns
luuk. Hcrrrrans ärtka Sofia Frecllika Henriet-
ta. "Friedchen", flyttade 1883 till Arboga ti11-

sammans mcd crrcla I)ernrra!a1-ande dottcrlr
Aclolphina. N'loder-n dog 15 lcbnrari l896 j

Ärboga.

Georg Obbarius (1817-1902)
Gcolg fick sin första austållning i Svcrige vid
Skinnskattcbcrgs bruk 18'12 rnen lätnnadc

.-_a:
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den efier tre år för att blijordbruksarrcrrda
tor iTillberga. Han var dii sedan 19 juni
1845 gift rned Augusta Rober.ta (;ranbom,
född i Ikistianstacl I maj 1821, död i Lirnir,
Siljansnäs, llljanuari 1895. I iiktcnskapet
föddes tle pcijkar:

Carl Ludr,ig Rober-t, 1ödcl 2U febmari 1846 i
fillherga. ernigrer.r,lr rill I SA.

(larl \ustr:t. lödd 8 irLrrrrari l84ti i lilltrerpe.
död l4 juni 1882 i Hirnö';rrd.

Crrl Her man. lö,1'15 irrni I819 i Sro, Lh',lm,
dötl 19 fcbnrari 1923 i Nora. \rästernolr-
lands 1ån.

I nägot som löreialler som Ilykt lämnacle
nakarnil Tillbe rga r'år-cn llJ49 för att fl,vtta
till Stockholm, utan att ta ut flyttnir)gsbclis.
Pojkarna Oarl Aueust och Carl Herman toes
om hancl av sin farfal C.L. (lbbarius i\räst
surt och Nora. Var sonen Robert vistadcs
under ticlen Iiår'r "flykten" till Stockholm
l8t[9 frirm till 1860 är okänt. Inga uppeifter
finns om Georss och Augustirs tid i Stock-
holm rner än att de boddc relativt korta
ticler i olika församlingar.

Georg åLerfinns 1852 i husförhilrsboken
lor Gål-\J,' Jnne\lnr5,rnlrng \ rd \rgennirn
älven. Han är då anställd hos den kände
brukspatronerr Eric ldnman. Året därpå flvt-
tar han ti11 (iraninge, \rästernorrlands län,
dår han q'dligen anstä)ls av Graninge bmk,
som vid denna tid var e ttjärnbruk. t.v-u 1ör-

-nar.ig hrrstrrrn Auqu.tr med C"o'g ig.lr.
1859 fl,vttar makarna till den av Graninge

bruk ägda fastigheten Gårde i Ströms sock-
en. Graningeverken hade stora skogstill-
gånear i trakterna och hade börjat exploate-
ra 'kogrrr. 

| 1860 an'lör sig alla tr, riinern:r
till Iamiljen, son också bestod av den adop-
terade dottern Heclvig Katarina. L

Familjen stannade i (lårde till I ll77 clå

Gcorg fick pcnsion av bruket.Lr N{an flyttade
1'örst till Själevads socken, Ornsköldsvik, och
fbrtsarte till Hiirnösancl året därpå. De tre
ovannzimnalä sönerua hade då flyttat hcm-
iliån. N{ellansonen Carl Aususts öden ir
okända frånsett att han en tid bodde hos sin
farbror Ernst i Arboga orrtkring 1865. Han

li1

zitcn'ände trolisen norrut och avled i Hairnö
sand 188?. nledan föraildrarna iinnu bodde
kvar dlir-. \rid den tiden boclde också clen
äldstc sonen (larl Robert där tills:rnmans
med sin hustru Mzrria IGistirra Striimbcrg.
1882 flyttacle föräldrarna till Hedemora.
Kort dä.efter t,vcks Carl Robcrt och hans
hustru (?) ha cmisremt till LISA.

Geors och makan August.r fl\'ttade 1883
till clet nedlagda.järnbruket Limå iDalarna,
Siljansnäs ftirsamling. Augusta avled i L,irnå
brttk I895, och Gcorg clog cliir 1902 av "ål-
derclomssvaghet" och i största arrnocl.rr

Hermans och Augustas ynsste son Cafl
Herman blet' krar i Norrlirnd och boddc på
elt llertal platser. Han avled i Nora i\iåster-
norrlands län.

Wilhelm Obbarius ( 1823-1885)
\{ilhelm Obbarius verkade som lärare vid
Sko!:sinstitutet fiirln till dess uedläggning
och hade \'ål tainkt sig att cftertr-äcla fader-n
som förcståndare. Han studerade vid Skogs-
institutet Iil39-,13 och gjorde 1847-.18 en
årslång studicrcsa till'Ivsklancl, bl.a. ti11 fa-
miljens gamla stamorl Ilarzgerode i hertig-
dörreL Anhirlt Bernburg och till Semo, där
harrs kusin Friedrich Wilhelnr ObbariusL:
var "Reitende Förster". \{il}relnr skrcv 1852
en lfuobok Enhla Reglor för I'raktisk shogsshiit-

ral avsedd för Institutets skos"-aktarutbild-
ning. Boken kom uL i n'å upplagor. 6 Han
er-bjöds att elier pröuring inför' Kungl. Skogs-
insrirrrrer.lär.rre bli rrlirrd .orrr rrrra jrig
miistrre . ' Provct l'ullföljcles aldris, rren Wil-
hclm anr'ånde ibland jågmästartitehr, liksom
andta elerer utglrrrqtrJ lråtr Bruk{.ir( r'rrrrn\
Skoqsin.titut. tfrer.kolan:' ned läqqn in q rar
Wilhclm verksam med att upprätta hushå11-

ningsplirner åt olika bruk. Urrder stiirre cle

len zrv 1860-ta1et kartlade och planerade han
Uddeholms bruks skogar, sammzrnlagt 30
skogar om 55 000 ha.t3 Han boclde kvar i
Nora (fär-le) till 1867, då bostadsorten blel
Yxe, Lindesberg. Förmodligen fortsatte han
att fdlvalta Harunarbl.skogcn vid Nora un-
der den här-perioden. Slutlig-en fl,vttade fa-
mil jen till Avesta 1876. \{ilhelm ulför:de ett
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f lertirl skogstaxer-in gsupptlrau i när-heteu al
,\vcsta. L ndel de sista zircn av sin levnad
riscle och brtrkade \\'ilhelnr en jolclbruksf as-

tiehet, Errgsbcrg, iomecleibar närhel a\
Alesta.

Han gilie sio 1863 med.Johalnir Nlathilda
Artorr'6n,liidd i(]är'le 7 oktober 1837. och
fick mccl henne ser barn. r'arav delr cnde
sonen och dcrr sist löcltla dotter-n dog vid
spåd:rldcr. De f\r'ir sorrr uppnädde vtrxcrr
ålclcr r':rr-:

L)orothea Nlathilda, lorld J 2 septcmber 1864
i.Järle i Nora församling, gifi rned ar-kirekt
Gustaf BlomqvisL, döc'l i Uppsalir 12 scp-
tt:rnber I9i I

He dvig.fohanna, fircld I l-r mars 1866 i-f ärle,
Nola för'sanling, ogiIi, clöd i Lrppsala
193,1.

\\'ilhelminr Sofia. tödd 6 fcbmari 1869 i
Yxe, Lindesbergs församling, ogift, diid i
Uppsala 24 scptember- i 953.

Elisabeth Antonia. f'ödd i4 ileccmber 1870
ilke, Lindesberg, utvandrar lill USA.
Dödszir okånt.

\\'ilhclrr ar,lecl 12 november'1885, varpå
hustlun och de fvra döttrarn:r flyttaclc till
Lippsala.

Gustaf Obbarius ( t 827-1909)
(;ustal va. elev vid Skossilstitutct 18.+3-16
och lick sin fiir-sta anslällrring i Sinronstorp,
Kolrrår clerr, I ii47, 1örmotiiigcn vicl j:ilrrbru
ket drir. Han k:rllar sig onn äxlanclc skoestijr-
r altar-e och j iigrnäst2lre, senlll-c också ingen
jirr. 1855 rir-han kykoboklor-cli lkrrlstacl och
flr ttal iileL clilJli till Nora, sorn hern llirnnar
1S57. F,tielfo r-skn in par i kvrliböcketna gcr-
ingcn klar-he1 betliiffande vart harr då flvtta,
c1c. I borjarr ar'18(i(halet r'ar han anstrilld a\:
Iiunel. Lantbruksakaderlien sorn llirare i
iolring och brännlorvsbcrcdning, troliijcn
: ill 1867. 1r

C;usrafgifte sis 18.18 nred fllrika (lharlot-
:.i Besk, föcld T.januari 1817 i luringe, clöd
1.l naj 11395 i Stockholm (?). De fick f1'ra

'irlj. \.:r',i\ rr- rr,rtldr rtrr.rn lrldet,

l)er-Lrrclrvilr Hcrman,löcld 2? augusti 18:11 i
Simoustor-p, död 8 oktobcr 1918.

Pel Ilenrrins. föclcl I0 september 185,1 i
Sirrronstorp, beteckn:rcl som "sinrtessvag".

Lilrika L,lisabeth. firdd 2l decernber'1856 i
Nora, död 25 maj 1907.

\rar Gtrstal och haus farnilj boclde åren
1861 78 är inte krirrt.20 Han dök sistniirnncla
år rrpp i Ilechig.. Eleolola församlins i Stock-
holln. dock utan soncn Per Ludvig IJcrrnan.
Clustaf använcler titelu ingcnjiir-frän oclr
rned 1878. Enligt kylkböckelna boddc han
med sin farnilj - utom sonen Per Ludvig
Hcrman - i I Ieclcmcira 1880-86, clå fanil jen
åter fh ttade till Stockholmstrakren, först till
furnbo. clärefier till Eclsbro och 1888 till Kla-
la försanrling i Stockholrn (errligr kvrkboken
fiir Edsbro). Han har iutc åtcrlunnits j kvrk
böcker^na 1'ör Klarir för-samling. \rar harr bod-
dc dc sista iilen av lir.et är alltså inre kän1.

(lustirf Obbarius dog 4 aueusti 1909.?'

Ernst Obbarilrs ( 1 830-1899)
frn.r lL,t , ramerr rid Ilrderrrs .(r,q.insritrrr
1850. Han fick omedelbart cndast 20 år
gatnmal - anslällning sonr skogsförvaltare
vicl Alvkarleii br-uk, clår han stannade n;ir a
tio år. FIan anställdes därcfter ar,\\roxna
bluk, dår han blev k\'ar rill 1U64. Ä. 18116 g-if:
le h?tn sig mecl Frcdrika Elisnbeth Aususla
Cirassel, föcld I I november 183,1 i Karlstad.
död i Stolvik 2.januari 1876. N,Ied herrnc
hade han sex döltr rr, r,arav de två r'rrgsta clog
i spiid iilcler: Dc lj'r-a sorn upprriiclcle vuxerr
irlcler hette:

Oeltnrcl (Gcr-cla).I Iecllie Arreusra. föcld 21i

lLrllrsti I E5E i Ah kar-lebv, clöcl i Dander1'd
(NIör'b1 lasarett) ll.jLrni t9ii,1. eift rncd
goclsriearen C)scar- Hagbert, 13rcsrad.

Anna Äntorria Henrietur. föclcl 2,1 juli 1860 i
Älvkarlebr', clöclsår okrint, eift rnecl pros-
ten Jcih: P \\'a)l6n i N,Iiiklinta.

Hilma Carolina Elisabcrh, född 5 april 1862
i Voxna, död 27.juni l9?7 i Rönninge, gift
med hancllar-cn Ernst N,Ieurlin. Avesta.

llt



EllenJohanna Augusta, född 13 september
186,1 i Bysala, Heds församling, död 5 de-
cember 1947 i \ästerås (? ) , .sjuksköter^ska.

Efter-ett kort uppehål) i Bysala 1865, där
brodern Herman då boddc, bosatte sigEntst
rncd sin fzrmilj i Arboga dir han försörjde sig-

som skoesvårderare och planläggare. 81.a.
rltförde han en skogsskötselplan för Garpcn
bergs bmk, vilken finns bevarad till alla de-
lar!':

1871 gick färden tillbaka till Bvsale fiir ett
t\'åårigt uppehåll. 1873 återfirns han i Stor
vik, förmodligen anstålld vid Storvik-Ham-
rnarby bruk. Efter hustruns död 1876 flytta
de Ernst mcd sina fvra döttrar först till Sala
för fyra år - Sala silvergruva behör'de stora
mångder virkc och därefter till Folkärnzr
1881. Familjen fl)'ttade till Avesta 1884, där
Ernst mcd sina döttrar således kom att bo
samtidigt med brodern Wilhelm en tid.

Till Säter kom Ernst C)bbarius rned famil-
jen 1896 - han hade då gift om sig med
Ragnhild Vilhelmina (Mimmi) FIjelm, född
25 mars 1855 i Stockholm. död 17 dcccmber
1931 i Gåvle. Han avled i Såter 26januari
1899. Hustrun Mimmi flyttade 190? med
barnet Karin Ragnhild till Adolf Fredriks
församling i Stockholm.

K:illor till släktkrönikan :

TitchLn källor:
Bocthius, Bertil & Ikomnow, .Lke lernhot
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Cnattingius, Al{hild I Bcrgsl.agen för 50 år se

d,an, 1926.
ForsLgethichtlic he Entiihn ungtn zur Harzgeröder

Hochfltiche in Anhaltisch llernburgtsth.e
Wöch.entli che Anzeigeri l.s.za. (Fakultät fiir
Forstwisscnschaft in Tharand. Tech-
nische Universität Dresden. )

Lov6n, Fredr-ik Algust, UddehoLns Boktg.t

Shogshistoria, i Om uåra barshogar 1903.
Mantcl, Knrt, Wo.kl. und Forst in tla GesclLic:hte.

1990.
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Wilhelm Obbarius, Herman Obbarius,
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