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Förord 

Så föreligger härmed nummer 10 av Memmingsforskaren. Vår förening har även hunnit bli 10 

år. Stort kalas till åminnelse av föreningens födelse firas 1 september 2018. Det är då på 

dagen 10 år sedan stadgarna antogs. 

Från och med 2016 ingår skriften i medlemsavgiften. Detta innebär att ju fler artiklar som 

inkommer till redaktionen, ju fler Memmingsforskaren kan ges ut och ju mer får man för 

medlemsavgiften. Vi önskar få ta del av mindre artiklar omfattande en halv till en A-4 sida. 

Det kan vara korta notiser hämtade ur kyrko- eller domböcker. Allt är av intresse.  

I denna upplaga av Memmingsforskarna kan vi ta del av en rekapitulation avseende turerna 

kring Laxfjärdens sänkning och torrläggning. Ett företag som omvandlade naturmiljön i 

Kullerstads östra delar markant, men som i utbyte gav mycken värdefull åkermark. Priset blev 

dock införskaffande av ett pumpverk för att hålla vattenmängden i schakt. 

Vidare får vi ta del av några livsöden som drabbade barnhusbarn från Stockholm och som på 

1780-talet erbjöds ett nytt liv i Hälsingland. Barnens öden är gripande och med hjälp av 

samtida källor påvisas att de allra flesta förmodligen fick det bättre i sina nya hemorter  än 

vad som hade varit möjligt ifall de blivit kvar i storstaden. 

Ytterligare ett bidrag i detta nummer knyter an till Hälsingland men även det östgötska 

Mjölby. I centrum står här hattmodisternas yrkeskår. Genom personliga minnen och 

efterlämnade brev och fotografier illustreras några kvinnoöden under första hälften av 1900-

talet. 

Slutligen kastar vi oss in i Skärblacka gamla samhälle och även där är utgångspunkten en 

konfektionsaffär; Gunillaberg. Genom annonser och kommunala handlingar över 

egnahemsområdets framväxt får vi inspiration till ytterligare forskning kring frågan om hur 

det moderna Skärblacka växte fram i skuggan av industriutvecklingen på orten. 

Detta nummer tillägnas Kerstin Andersson som hastigt lämnade oss i början av november. 

Hennes gärningar inom föreningen kan inte överskattas. Kerstin var den drivande kraften 

bakom bildandet av Memmingsforskarna och tilldelades följdriktigt medlemsnummer 1. 

Kerstins sista artikel publiceras således postumt på sidorna 15-19.  

Skärblacka i december 2017 
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Figur 1. Pumpstationen vid Laxfjärden. 

 

 

Laxfjärden 

Om torrläggning av en sjö 

 

Bakgrund 

Den grunda slättsjön Laxfjärden i Kullerstad socken med utlopp i Glan (Fig. 2) bildades när 

”havet drog sig tillbaka” för 6000-7000 år sedan och Glans utlopp vid Eksund skapades. Detta 

har kunnat visas genom en kombination av befintlig topografi och historiskt klimat med 

Lantmäteriverkets landhöjningsmodell (Lantmäteriet) när inlandsisen försvann. 

Landhöjningen har under de senaste årtusendena legat på ca 3mm/år i denna region. Man kan 

notera att modellen också tar hänsyn till ändringar i landytans lutning över åren vilket kan ha 

effekt på avrinning från sjöar som redan ligger över den aktuella havsnivån. En jämförelse 

mellan strandzonens läge för 6000 och 500 år sedan ger inga observerbara skillnader, dvs 

Laxfjärden har inte ändrat sig nämnvärt på mer än 5000 år.  
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Figur 2. Landskapskartan med Glan i centrum och Laxfjärden där den blå pilen slutar.  Utdrag ur 

Lantmäteristyrelsens Landskapskarta från sent 1600-tal.  

I kartbilden för 500 år sedan (Fig. 3) framgår det att samtliga äldre bosättningar kring det som 

kommer att bli Laxfjärden ligger på ”torra land” trots att merparten av området ligger under 

havsytan. Dess forna utsträckning kan anas i byarnas läge med namn på –by eller –stad 

(kommentar Kerstin Andersson), som kan dateras till 12- och 13-hundra talet eller syftande på 

mytologiska väsen som Oden och Ull, vilka tros stamma från ännu tidigare århundraden 

(Strid, 2011). I dessa byars närhet finns talrika fornfynd från järn- och bronsåldern (RAÄ 

Fornfynd) vilket pekar på en ännu äldre historia. Man skulle alltså, på goda grunder, kunna 

anta att Laxfjärdens utbredning har förblivit oförändrad fram till denna dag men så är ej fallet.  

 Figur 3. SGUs modellkörning för 

Laxfjärden för ca 500 år sedan. Observera placeringen av gårdarna runt sjön. 
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Lantmäteriets modellkörning för tiden kring 500 år sedan visar på en klart större Laxfjärd än 

den som uppmättes 1821 (Fig. 4) sannolikt pga. att Glans yta låg högre än på 1800-talet och 

därmed mindre avrinning samt att dikningen också torde ha varit mindre vilket sannolikt lett 

till omfattande arealer med stående vatten (Laxfjärden hade i äldre tider ett ganska rikt fiske, 

Larsson 2009). Redan den Häradsekonomiska kartan från 1855 (Fig. 5) skiljer sig markant 

från underlaget för Laxfjärdens delning från 1822 (Fig. 4) och orsaken är sannolikt utdikning 

p.g.a. behovet av mer odlingsjord för att möta 1800-talets starka efterfrågan på mat till en 

ökande befolkning (detta var ju före konstgödningens tid). Samverkande faktorer som den 

enskilde markägarens stärkta ställning p.g.a. storskifte och enskifte liksom förbättrad 

odlingsteknik anses till del ligga bakom den ökade livsmedelsproduktionen under detta 

århundrade (Persson 2011). Ett problem var dock den stora omfattningen av vattensjuka 

marker som leder till syrebrist och svårigheter för kulturväxternas rotsystem att etablera sig. 

Dränering och avvattning blev svaret under närmare 200 år.  

 

Figur 4. Underlagskarta för Laxfjärdens uudelning 1821. 

Figur 5.  Detalj ur 

Häradsekonomiska kartan visande Laxfjärden med avrinning mot Glan (1855). 
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Från tidigt 1800-tal stöddes dikningen genom regelbundna statliga anslag och lån. Ett flertal 

dikningsföretag i Kullerstads och Kimstads socknar vittnar om detta (Fig. 6). Det intressanta 

med Laxfjärden är att vi i skrifterna kan följa detta arbete i två århundraden vilket speglar 

både jordbrukets utveckling och samhällets syn på dessa ”vattenåtgärder” i landskapet.  

 

Figur 6. Markavvattning kring Laxfjärden. Röd linje dikningsföretag, brun linje invallningsföretag, blå linje 

vattenavledningsföretag, mörkt grön sjösänkningsföretag, ljus grön linje vattenregleringsföretag, gulbrun linje 

torrläggningsföretag och grå linje okänt företag. Karta Öppet vattenarkiv Länsstyrelsen Östergötland. 

 

Dikning och torrläggning 

Regler för dikning fanns redan i Upplandslagen, stadfäst 1296 (NE). De handlade om rätten 

att släppa fram vatten över annans mark och ersättning för skada om så inte kunde göras. 

Under Gustav Vasa skulle fogdar och häradshövdingar ha tillsyn över åkerdikningen och att 

ingen led skada av den. I Karl IX:s och Karl XI:s husesynsordning fanns detaljerade 

föreskrifter om dikningsskyldighet som skulle följas upp vid husesyn vart tredje år. I 1734 års 

byggningabalk finns bestämmelser om utnyttjande av vatten så länge man inte skadade andra 

intressen. Detta följdes upp i en kunglig förordning från 1764 där markägarens skyldighet 

fastställdes, d.v.s. vidmakthålla upprensningen av vattendrag för att möjliggöra den odlade 

jordens torrläggning (Persson 2011). Insikten att vattensjuka marker behövde dräneras har 

alltså funnits länge men i och med stor- och enskiftena, där åkermarken lades ihop till större 

brukningsenheter, blev det enklare att genomföra dessa markarbeten. Här gick ofta de stora 

jordägarna i spetsen och drev på utvecklingen. Dessa nya idéer spreds först bland ägarna till 

stora jordegendomar i södra Sverige, Rutger Macklean på Svaneholm var en sådan pionjär 

som fick stor betydelse för jordbruket (Persson 2011).  

Så skedde också 1822 med Laxfjärden, där greve Piper på Löfstad slott, stor jordägare, 

försökte driva fram en avmätning och uppdelning av Laxfjärden mellan 
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strandrättsinnehavarna för senare avvägning av utloppet till Glan (05-KUL-37). Detta 

rimligen med avsikt att just dränera Laxfjärden.  

I gruppen ingick följande jordägare och jordinnehavare; Onsåker, Vesby, Sörby, Alfvestad 

liksom följande hemman under Löfstad; Lundby, Huseryd, Högsta, Skattna och Okna. Mötet 

hade föregåtts av sedvanliga i lagen påbjudna kungörelser i Kullerstad och Kimstad kyrkor. 

Mötet godkände den föreslagna uppdelningen av Laxfjärden (se karta upprättad av 

lantmätaren C.J. Schött; Fig. 4) men på grund av viss oenighet om dragningen av dessa 

gränser liksom invändningar mot den tänkta urtappningen av sjön kunde inte förordnad 

lantmätare, C.J. Schött, genomföra utmärkningen av dessa gränser förrän greve Piper fått 

utrett i domstol om dessa av vissa ”rågrannar” godkända gränser skulle gälla eller andra 

gränser antas. 

Vad som sedan utspelas är svårt att bedöma men C.J. Schötts uppmätning av Laxfjärden 1821 

gav ca 120 ha. Genom en uppdelning av båda kartbladen i 1x1 mm
2
 kvadrater och utnyttjande 

Schötts skala (1:20 000) och den Häradsekonomiska kartan (Lövstad J112-55-20; 1868-77), 

där avståndet mellan kända byar (Högstad – Sörby) ger skalan en vattenyta på 116 ha för 

Schött medan den Häradsekonomiska kartan ger totalt 131 ha, därav 67 ha sjö och 64 ha 

våtmark (våtmarken utmärkt i grönt på den Häradsekonomiska kartan). Detta skulle tyda på 

att en ganska framgångsrik dikning hade genomförts sedan Schötts uppmätning år 1822.  

Vid Laxfjärdens sjösänkningsförenings möte den 23 juli 1881 föreslog  syneförrättaren att 

man skulle använda 1821 års uppmätning av sagda sjö och fördela kostnaderna i enlighet med 

det som beslutades vid den planerade sjösänkningen 1855 (Protokoll Laxfjärdens 

sjösänkningsförening, 1881), något som ett antal markägare inte accepterade i första 

omgången. Till yttermera visso, i sin rapport om tillståndet i länet, nämner landshövdingen 

följande: ”Äfven för sänkning 4 fot af sjön Laxfjärden i Kullerstads socken af Memmings 

härad har en del af afloppsgrafven mellan nämnde sjö och sjön Glan blifvit fullbordad 

(1855).” [Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Östergöthlands Län till Kongl. Maj:t i 

underdånighet afgifna Femårs-berättelse för åren 1851, 1852, 1853, 1854 och 1855.] 

Detta stöds av i Svenskt ortnamnsregister (SOFI) givna uppgifter av Gustaf E. Olsson (1937) 

om Laxfjärden och Laxfjärdsbäcken som avvattnar den. Redan på 1850-talet skulle man ha  

företagit en sänkning av Laxfjärden. En annons om auktion av J.P. Asplunds sterbhus 

innefattande Lunby gård där den redan sänkta sjön Laxfjärden ingår och som skall vara i det 

närmaste invallad (DN 1878-07-26) stödjer detta. Redan året efter söker Lundby anbud på 

slutförandet av sänkningsarbetena på Laxfjärden (DN 1879-07-08). Entreprenadauktionen 

finns också redogjord för i Laxfjärdens sjösänkningsförenings juli 1879 protokoll där lägsta 

anbud på sänkningen gavs av Olof Olofsson i Sätra och Nils Nilsson i Balderums södergård, 

Wånga socken. Enligt ovan nämnde Olofsson slutfördes sänkningen på 1880-talet genom en 

fördjupning och breddning av Laxfjärdsbäcken. Denna etapp påbörjades 1879, fortsatte 1880 

och var klar 1881. ”Flytlera” på lågmark och berg som måste sprängas norr om gamla 

landsvägen försvårade arbetet. (Här kan nämnas att runstenen ”Gunnars sten” hittades i 

stensättningen under den gamla träbron i samband med dessa arbeten). I vilken utsträckning 

som nämnda invallning utfördes är inte klarlagt.  
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Detta arbete måste ha varit lyckosamt eftersom ”den lilla uttappade sjön Laxfjärden” kom att 

användas som ett lyckat experiment i debatten om Tåkerns andra sänkning (Hermelin, 1903), 

den första genomfördes redan 1844. Här hävdades det att Laxfjärden p.g.a. Glans höga 

vattenstånd inte har kunnat torrläggas förrän några år innan artikeln publicerades. Nu skulle 

marken ha fått en sådan stadga att den bar obehindrat dragare men det nämns också att 

bottnen ändå var så lös att man i kanalerna ”utan ringaste ansträngning kunde köra ned en 

stång 6-7 m”. Detta tyder dock på att den eftersökta torrläggningen snarast var partiell. Redan 

1902 framförde ing. Sylvan att den genomförda fördjupningen av avloppsgraven mellan 

Laxfjärden och Glan ej var helt effektiv då marken i Laxfjärden sänkt sig nästan ända ned till 

Glans nivå (Protokoll Laxfjärdens sjöförening, Sörby 9 april 1902). Han förordade installation 

av ett pumpverk. På ingenjör Sjöbergs förslag uppsattes ett av ingenjör Löttigers 

”Niagarahjul” (den drevs troligtvis med en ånglokomobil, förf. anm.).  

Intressant är att ovan nämnda sänkning av vattennivån ofta ledde till en senare sänkning av 

markytan, marksättning, ned till grundvattennivån och därmed minskade effektiviteten av 

dräneringen. Detta orsakades genom att luft fick tillträde till den dränerade marken och en 

relativt snabb nedbrytning kunde ske av den ofta på organiskt material rika jorden ned till 

grundvattennivån där syrehalten avtog (Degerman 2017). 

1905  

 

Figur 7. Uppmätning 1905 av Laxfjärden. 

Redan 1905 genomfördes en ny syneförrättning (05-KUL-74; lantmätare C.A. Sylvan) och ett 

sammanträde (2 augusti 1905) hölls hos Karl Eriksson i Lunby med sakägare från i stort sett 

samma hemman som 1822 och med samma syfte, att med en avloppsgrav sänka Laxfjärdens 

medelvattenyta om 0.5 m (Fig. 7). Den värdering som genomförs visar på en klar nettovinst i 

ekonomiska termer varför förrättningsmannen kunde tillstyrka projektet. Utifrån 1879 år 

dikningslag beslutar man att söka odlingslån från staten baserat på en detaljerad arbetsplan 
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(kontrakt E_1_0070) som beviljas 1 september 1908 och som skulle vara utförd senast 1/9- 

1913 och odling genomförd två år senare vilket också genomförs (godkänt 1/7-1915).  

Torrläggningsprojektet syftar till att uppnå 129.5 ha åker och 8.4 ha äng (=137.9 ha) medan 

skattning av den Häradsekonomiska kartan (1868-77) anger totalt sjö och våtmark om 131 ha, 

en förvånansvärt god överenstämmelse med tanke på osäkerheten i våra uppskattningar. 

Det påpekas redan i kontraktet (C.A. Sylvan) att en svårighet med projektet är att lutningen 

mellan Laxfjärden och Glan med den senares vattenstånd beaktat är svag, ca 0.5m på ca. 3 

km. 

1947 

 

Figur 8. Lantmätare Helins karta över ägofördelningen i och kring Laxfjärden 1947. 

1905 års dikningsföretag ledde tyvärr inte till en fullständig torrläggning av Laxfjärden utan 

den gamla sjöbottnen översvämmades årligen. T. ex. så nämner Gustaf E. Olsson (SOFI 1937) 

att Laxfjällens (d.v.s. Laxfjärdens) sjöbotten brukades normalt som betesmark och bara 

stundom kunde man plöja upp och beså en bit. Detta bekräftar de problem som varit vanliga 

vid många sjösänkningar, den hägrande åkermarken var och är sällsynt. Efter två världskrig 

och en depression leder dessa problem slutligen till en ny insats, i samband med ett förslag till 

invallning av Laxfjärden. 23 augusti 1945 sker syneförrättning på Lundby gård av 

lantbruksingenjör Ivar Helin (Fig. 8). Invallningen var till för att hålla ute vatten från 

omgivande marker medan vattnet innanför vallarna skulle pumpas bort. Förutom fördjupning 
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av avloppsgravarna föreslås byggandet av en pumpstation för att kompensera för den svaga 

lutningen av avloppsgraven till Glan, som det också varnades för redan i 1905 års förrättning. 

En detaljerad arbetsplan tas fram till nästa möte i januari 1947 nu igen på Lundby gård. 

Samma gårdar är igen kallade till mötet som tidigare. 3 stycken NOHAB propellerpumpar 

utgör den i särklass dyraste enskilda investeringen. Kapaciteten är 300 L/sek. vardera för de 2 

mindre och 670 L/sek. för den större pumpen. Pumphuset byggs tvärs över avloppsdiket och 

därmed slipper man dammbyggnad (Fig. 1). Pumphuset och dess pumpar (se sprängskiss Fig. 

9) är fortfarande i drift!  

 

 

Figur 9. Skiss av pumphuset med en av tre NOHAB pumpar (Helin 1947). 

Kostnaden för hela invallningsföretaget (nu uppmätt till ca 135 ha) uppskattades till ca 

145 000 kr. och den kapitaliserade driften till ca 30 000 kr medan den totala båtnaden för 

deltagarna skattades till ca 190 000 kr, dvs överstigande totalkostnaden och därmed 

fullfyllande lagens krav. Kungl. Lantbruksstyrelsen beviljade därför, 1948, ett bidrag på 

78 000 kr och ett statligt lån på ca 78 000 kr. 

2016 

Under senare år har fokus skiftat från försörjningsproblem till att allt mer handla om  

miljöproblem, främst övergödningen av Östersjön, där jordbruket står som en viktig källa för 

både fosfor och kvävebelastningen. 2016 hålls ett möte angående möjligheten att anlägga 

våtmarker som sänkor för gödningsämnen som läcker ut till Glan från Kimstad/Greby via 
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främst Hagnerydsbäcken. Här diskuteras möjligheten att utnyttja Laxfjärden som en våtmark 

för detta syfte men dess storlek är ett hinder. Den erforderliga arealen för lämplig våtmark är 

bara en handfull procent av Laxfjärdens yta. 

Lagarna som styrde utvecklingen 

I 1879 års lag om dikning och annan avledning av vatten lades grunden för ett modernt 

regelverk om gemensamma åtgärder för att dränera åkermark. I dikningslagen finns regler 

kring avledning av vatten från den egna till nästa fastighet och regler kring samverkan i fall 

man inte var överens om nytta, utformning eller underhållsansvar. Även om någon inte var 

intresserad kunde denne tvingas att delta i kostnader för anläggning och framtida underhåll, 

om man bedömde att den gemensamma nyttan översteg kostnaderna. Konungens 

befallningshavande, dvs länsstyrelsen, kunde då på ansökan förordna en förrättningsman som 

genomförde en syneförrättning och bestämde omfattning, teknisk utformning och vilka som 

skulle delta. Detta var en avsevärd skärpning av lagen (Hoffman, 2014). Kan denna lag ligga 

bakom den plötsliga aktivitet som antyds i uppgifterna ovan?  

1879 års lag kompletterades 1880 med en vattenkungörelse; lukrativ vattenrättsnyttjande av 

vatten. Den var till för att underlätta vattenkraftsutbyggnaden. Tillsammans bildade de 1918 

års vattenlag. I denna lag infördes torrläggning av mark som innefattade dikning av kärr, 

mossar och annan vattendränkt mark, vattenavledning och invallning. Markägarna kunde 

ansöka hos länsstyrelsen om förrättning. Den senare förordnade en förrättningsman som 

genomförde förrättningen. Den avslutades med ett utlåtande, som innebar tillstånd till 

åtgärden, om inte hinder mot åtgärden förelåg. I utlåtandet beskrevs förutsättningarna för 

verksamheten och anläggningarnas utformning redovisades på ritningar och tillhörande 

handlingar. Till utlåtandet är knutet en kostnadsfördelningslängd, som upplyser om vilka 

fastigheter som deltar i verksamheten samt deras andelstal i verksamheten. Ägarna till den 

mark som fick nytta (båtnad) av dikningen och skulle delta i densamma, vattenavledningen 

eller invallningen, utgjorde en samfällighet. De allra flesta vattenanläggningarna i vårt 

jordbrukslandskap tillkom under första halvan av 1900-talet och fram till ca 1960-talet. Det 

beror dels på att det fanns statligt stöd, statliga lån och tillgång till rådgivning samtidigt som 

tekniken för dikning och annan vattenverksamhet utvecklades (Hoffman, 2014). Att det inte 

var en marginell företeelse visar statistik på sänkta och torrlagda sjöar i Sverige. Resultatet av 

dessa ansträngningar får vi dock leva med länge än. Den totala nyodlingen var dock som 

störst under andra halvan av 1800-talet för att i praktiken upphöra ett århundrade senare (se 

ex. SCB 1959). 

Slutsatser 

Laxfjärden var en fiskrik, grund, slättsjö fram till 1800-talet men sedan ledde 

befolkningsökningen och jordbrukets utveckling fram till ett behov av ökning av 

odlingsarealen som ett sätt att öka produktionen. Dikning, invallning och torrläggning blev 

under nästan 150 år ledord för Laxfjärdens utveckling. De olika åtgärdsföretagen understryker 

problemen med att omvandla slättsjöar till bördig jordbruksmark och Laxfjärden var inte 

unikt i detta avseende. Tiderna har dock förändrats och så även behoven. Tillgången till 

konstgödning är numera en viktig faktor, bromsandet av övergödning en annan. Kanske 
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Laxfjärden återgår till sitt ”ursprungliga” tillstånd i och genom att den kan omvandlas till 

våtmark och rekreationsområde, detta för att minska läckaget av näringsämnen från 

jordbruket och samhället. Tiden får utvisa. Sjösänkningar och torrläggningar hör dock numera 

till historien men deras effekter på miljön lär vi få leva med länge än. 

Lars Rahm  

 

 

Referenser 

Degerman E., Tamario C. , Sandin L. och  Törnblom J. (2017).  Fysisk restaurering av sjöar.  

Aqua Reports 2017:10, 105 sidor. 

Hermelin T. (1903). Sjön Tåkern och dess sänkning. Svenska mosskulturföreningens tidskrift 

nr 17, sid 347 – 361. 

Hoffman, M. (2014). Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar  i 

jordbrukslandskapet. LRF, 98 sidor. 

Larsson G. (2009). Odensåker och Väsby 1697. Memmingsforskaren nr 1, sid 11-17. 

Persson, K. M. (2011). Om drivkrafter bakom några sjösänkningar i Sverige – Exempel från 

Näsbyholm (Skåne) och Hjälmaren (Närke-Södermanland-Västmanland). Vatten 67, 101 – 

111. 

Strid, J. P. (2011). Kimstad-Kullerstad-bygdens äldsta namnskikt. Inst. för kultur och 

kommunikation (IKK), Linköpings Univ., 22 sidor. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv, Östergötland, Kullerstads socken, vattenåtgärd, 05-KUL-37 

(1821). 

Lantmäteriet. Lantmäteriets landhöjningsmodell NKG2005LU. 

Protokoll, Laxfjärdens invallningsföretag, 16 juli 1879. 

SCB 1959. HISTORISK STATISTIK FOR SVERIGE del 2. 

SMHI 1995. Sänkta och torrlagda sjöar. SMHI Hydrologi. Nr 62. ISSN 0283-7722. 

SOFI 1937. Ortnamnsregistret. Kimstads socken : Memmings härad : Östergötlands län. 

Institutet för språk och folkminnen. 

(http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ex001/308217d1/p4/0000326a.pdf) 

 

  

http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ex001/308217d1/p4/0000326a.pdf


15 

 

Från Stockholms gränder till Hälsinglands skogar 

Om utlokalisering av barn i slutet av 1700-talet 

 

Den 24 september 1785 anträdde 126 barnhusbarn från Allmänna barnhuset i Stockholm en 

resa som skulle förändra deras liv. 

Stockholms barnhus 

För att lösa problemet med de många föräldralösa barnen i Stockholm beslöt Kungl Majt 1633 

att anslå medel för att inrätta ett barnhus. År 1638 började Stora barnhuset sin verksamhet i då 

nybyggda lokaler på Drottninggatan. Barnhuset var en arbetsinrättning där barnen tillverkade 

varor till krigsmakten. Bl.a. hade man ett repslageri och en luntmakarverkstad förutom den 

avdelning som arbetade med textilier. Vi får inte glömma att det är mitt under trettioåriga 

kriget och krigsmakten hade ett aldrig sinande behov av persedlar. De barn man tog emot var 

enbart fullt arbetsföra, inga spädbarn och inga handikappade barn antogs (Petersson 1927:59). 

Under slutet av 1700-talet var barnadödligheten bland utomäktenskapligt födda barn stort. 

Gustav III utfärdade därför det s.k. Barnamordsplakatet.  Den blivande modern fick föda sitt 

barn anonymt, och på annan ort, om hon så ville. Ingen fick fråga efter vem hon var, eller 

varifrån hon kom. Inte heller fick man utsätta henne för kränkande behandling. 

Man kan se också detta problem som en följd av den långa tid Sverige varit i krig. Många 

soldater kom inte hem, deras familjer vräktes från torp och stugor. Som alltid i svåra tider 

sökte man sig redan då till storstäder för att få sin försörjning. 

1785 slogs Stora barnhuset och Politiebarnhuset ihop och blev Allmänna barnhuset. Nu tog 

man även emot spädbarn. En annan nyhet var att barnhuset skulle bli en genomgångsplats, 

barnen skulle fosterhemsplaceras företrädesvis på landsbygden (Petersson 1927:64). I 

Roussons anda förespråkades att barnen skulle må bra av mer frihet, mera rörelse, sundare liv 

och bättre mat. En mera krass sida var att jordbruket behövde frisk arbetskraft. 

Fram till barnens 14-årsdag utbetalades understöd till fosterföräldrarna. I likhet med samhället 

i övrigt var man vid 14 års ålder, efter konfirmation och den första nattvardsgången, vuxen 

och skulle kunna ta ansvar för sitt liv och sin försörjning. 

Resan norrut 

Resan från Stockholm till Hälsingland beskrivs i Dagligt Allehanda No 249 som utkom 

torsdagen den 27 oktober 1785. 

Ledare för resan var komminister O. P. Frankenberg från Ljusdal, det är också han som har 

författat resebeskrivningen. Att just Ljusdal kom att ta emot så många barnhusbarn (cirka 70 

stycken) berodde till stor del på kyrkoherde Sundius som visade stort intresse för och 

engagemang i barnhusbarnens situation. Efter fyra dagars resande kom man den 28 september 

till Hagsta by i Hamrånge socken, den natten insjuknade tre barn och Frankenberg inser 
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nyttan av den täckta vagn han hade införskaffat i Gävle i vilken nu de tre krassliga barnen fick 

åka. Väl framkommna till Skogs gästgivargård möttes de av kyrkoherden, komministern samt 

deras fruar och ”en och annan av allmogen” som försåg barnen med en rejäl måltid. I Skog 

blev man tvungen att lämna sju av de bekväma vagnarna man hittills färdats i och flytta över 

till kärror. Här mötte också alftaborna upp och skjutsade vidare med 33 hästar till Mo Myske 

gästgivargård där nattkvarter intogs. Morgonen därpå var man tvungen att lämna ett av de 

sjuka barnen som behövde ytterligare vård. Efter frukost fortsatte resan upp längs Ljusnans 

dalgång där en måltid väntade hos bonden Lars Persson i Växbo. Resan fortsatte till Arbrå 

och vidare till Vallsta där nattkvarter hade ordnats. Morgonen därpå, den 1 oktober, ordnade 

Arbrå sockenmän skjuts till Kramsta gästgivargård i Järvsö. De barn som skulle till Färila 

socken överlämnades till pastorsadjunkt Rogstadius, de övriga fortsatte till Ljusdal där 

kyrkoherde Sundius väntade med aftonmål. ”Efter slutad måltid, fölgde alle Barnen mig hem 

och hwilade hos mig öfwer natten”, berättar Frankenberg. 

Morgonen därpå, efter frukost, tågades i procession upp till kyrkan, anförda av klockare 

Grubb, häradshövding Norin, expeditionsbefallningsman Frankenberg, komminister 

Frankenberg och dennes medhjälpare Olof Ferlin samt barnens sköterskor. Så snart barnen 

kommit fram till altaret kallades de blivande fosterföräldrarna upp och barnen fick möta sina 

fosterföräldrar med omfamningar och ömhetstårar. Efter det höll kyrkoherden ett kort tal 

varefter välsignelsen lästes och man sjöng verserna 11 och 13 av psalm 377. 

I nästa numret av Dagligt Allehanda, no 250, som utkom den 28 oktober 1785, publicerades 

kyrkoherde Sundius tal till föräldrarna och barnen och dessutom ett brev som inkommit till 

redaktion. Skribenten framför sin åsikt att även om resan var svår så är det ingen som vill ha 

den ogjord. Han befarar vidare att risken är stor att barnen kommer att bli ”bortskämda av för 

mycken klemighet”. 

De följande åren kommer det fler barn till Ljusdal. Men vad hände med 1785-års 

barnhusbarn, hur blev deras liv? 

Utifrån husförhörslängderna har jag lokaliserat ca 70 barnhusbarn som kom till Ljusdals 

socken 1785. Utav de 126 barn som lämnade Stockholm vet vi, utifrån reseskildringen, att ett 

barn lämnades i Skog. Hur många som hade destinationen Färila sägs det inget om i 

berättelsen, jag har heller inte gjort några efterforskningar av dessa barn. 

Av de barn som kom till fosterföräldrar i Ljusdal och som jag lyckats identifiera, var 41 

pojkar och 27 flickor. Åldrarna var mellan 3-14 år. Nio barn var mellan 6-9 år och 28 mellan 

10-14 år. Diskrepansen mellan ålder och antal barn beror på att många av barnen återfunna i 

kyrkboken inte har angivna födelseår. 

Blivande soldater 

Flera av pojkarna kom att bli soldater. Av Ljusdals sockens 71 indelta soldater (Grill 

1988:226ff) var cirka 10 stycken hämtade från 1785 års barnhusbarn. Att bli intagen som 

soldat i Hälsinge Regemente hade den fördelen att man blev tilldelad ett stycke mark på ca 2 

tunnland samt timmer där man fick bygga sig ett torp. Torpet och marken blev efter 20 års 
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tjänst soldatens egendom men kunde även ärvas av änkan om maken stupade i krig eller också 

blev det en fast pension (Frykberg 1968 130 f).  

Henrik Alqvist 

Henrik föddes 1776 och var således 9 år då han anträdde resan till Ljusdal. Här blev han 

fosterson till bonden Per Andersson i Tegeltjär. Efter konfirmationen blev han dräng i 

granngården. Efter ytterligare dränganställningar blir han soldat. Den 1 mars 1798 inskrevs 

Henrik i de militära rullorna som soldat nr 128 vid Delsbo kompani, med namnet Henrik Post. 

Vid tillfället var han 5 fot och 9 tum lång (dvs cirka 175 cm). Henrik kom att delta i 

arbetskommenderingar vid Haga slott 1801, i Stockholm 1806 och i Gävle 1812.  

Åren 1808-1809 deltog Henrik i kriget i Finland och Västerbotten, bl a vid slaget i Hörnefors. 

Väl hemkommen gifte han sig med soldatänkan Anna Jonsdotter. Men år 1813 var det dags 

att dra ut i krig igen. Denna gång gällde det Norge. Vid generalmönstringen den 28 juni 1817 

får Henrik avsked ”för ofärdighet i fotlederna”. Eftermälet blev gott, han hade ”tjänt med 

beröm” men var ”oduglig att sig själv försörja”, varför han erhöll pensionsunderhåll. Henrik 

Post står i husförhörslängderna därefter som ”avskedad soldat, gratialist”.   

Den 7 december 1829 avlider vice kyrkvaktaren Henrik Post i Kaven. Han blev 53 år gammal 

och dödsorsaken angavs inflammatorisk feber. Ett bevis, om man så vill, på att Henrik var en 

uppskattad samhällsmedborgare är den redovisning av gravölet som ges i bouppteckningen. 

Det gick åt 7 kannor brännvin (cirka 11 liter), ½ tunna råg (cirka 80 liter), 2 pund ost (cirka 12 

kg) och 5 marker smör (cirka 2,5 kg).   

Johan Fredrik Isberg 

Johan Fredrik Isberg blev soldat nr 31vid Järvsö kompani med namnet Johan Bäck den 20 juli 

1809. År 1811 gifter han sig med pigan Karin Jonsdotter i Storhaga. Den 1 juli 1815 avskrivs 

han ur rullorna som ”sjuk i Fredrikstad”. Därifrån fördes han till Göteborg och avled där i 

december samma år. 

I bouppteckningen omnämns ”en stuga med kammare samt ett litet fähus”. Torpet hyste 1 ko 

och 5 getter. Johan var dessutom uppenbarligen en välklädd man, han ägde bl a 4 lärftskjortor, 

3 blagarnsskjortor, 7 jackor och 5 västar. 

Johan Erik Lind 

Den 18 juni 1807 blir den då 18-årige Johan Erik Lind soldat nr 45 vid Delsbo kompani. I 

död- och begravningsbok för Ljusdals sn år 1808 finns följande personalia:”Gick förlidet år 

mot Rikets fiender i Finland, sjuknade och dog den 25 Dec i Wuona sjukhus”. Han blev 29 år 

och dog i fältsjuka. Wuona sjukhus låg i närheten av Torneå. 
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Karl Fredrik Lindqvist 

Karl Erik Lindqvist lät leja sig som lantvärnssoldat 1809. Lantvärnet hade till uppgift att 

försvara landet då ordinarie armé var upptagen utomlands. Karl Erik stationerades i 

Söderhamn där han också dog 1809. 

Greta Lisa Sandell 

Greta Lisas liv blev dramatiskt. Drygt 7 år gammal kom hon att bli fosterdotter hos Olof 

Persson i Heden. Här blev hon kvar till dess hon 1813 gifte sig med den avskedade soldaten 

Per Skön. Äktenskapet var inte lyckligt. 

Den 16 januari 1838 vid urtima ting med Ljusdals Häradsrätt, dömdes Greta Lisa för att ha 

förgiftat sin man. Hon dömdes att mista högra handen, halshuggas och på bål brännas. Den 20 

januari sändes hon till Gävle fängelse. Den 5 juli var hon åter i Ljusdal för ny rannsakning. 

Därefter återsändes hon till Gävle för att invänta Svea Hovrätts utslag. Innan utslaget hann 

fastställas avled Greta Lisa på häktet i Gävle den 5 december 1838. 

Anna Lisa Lager 

Anna Lovisa stannade kvar hemma hos fosterfadern Jon Larsson i Nyåker tills hon 1 april 

1798 gifte sig med soldaten Olof Sturk. De fick tre söner och en dotter innan kriget mot 

Ryssland bröt ut. Den 1 januari 1809 tar fältsjukan hans liv. Anna Lovisa gifte aldrig om sig. 

Den 28 juni 1825, vid en ålder av 42 år, avlider hon av vattusot. 

Johan Georg Sedergren 

Ett av de mer gripande ödena står att läsa i död- och begravningsboken 1796: ”Barnhusgossen 

Johan Georg Sedergren född i Stockholm 1777. Fadern säges warit fältskär och Modrens 

namn är okänt. Kom hit från Stora Barnhuset år 1785 och har warit hos bonden Anders Ersson 

i Horne, som med utmärkt kärlek och ömhet uppfostrat honom, och gifvet honom en ganska 

god skötsel under hans sjukdom. Warit i 5 år plågad av en svår och tärande lungsot. Varit tålig 

och nöjd – och lefwat dygdigt. Han längtade ivrigt att komma till fäbodarna för att där få fiska 

– kom lyckligt dit – och den 24 aug. då han warit ute och fiskat fanns han om aftonen död ett 

godt stycke ifrån Båten då han förmodligen ämnat sig till gårds med det rika fiske som givet, 

men inte förmått komma längre. Död d. 27 aug. 19 år gammal”. 

Johan Georg är inte den ende som dör före 20 års ålder. Några av barnen är sjuka redan vid 

ankomsten till Ljusdal, andra drabbas av de epidemier som grasserar på den tiden. Några 

kommer att flytta, ett par av de äldre pojkarna återvänder till Stockholm, flickorna lämnar för 

arbeten i grannsocknarna. En och annan får ett liv i relativ rikedom. 

Greta Stina Grendahl 

Greta Stina Grendahl var 10 år när hon blev fosterdotter hos bonden Per Jonsson i Borr. Den 

13 november 1811 gifter hon sig med Anders Jonsson, bondson från Stavsäter. De får fyra 

barn, tre söner och en dotter. När Anders dör 1844 har deras son Per redan tagit över 

hemmanet. Greta Stina avlider på ålderdomshemmet 23 juli 1866, 91 år gammal. 
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Karl Fredrik Berghult 

Karl Fredrik är fosterbarn i Onsäng när han 1799 gifter sig med bondedottern Gölin 

Göransdotter. Vigselboken berättar också om att de nygifta flyttat till Hybo. Här återfinns 

Karl Fredrik som fosterson till Per Olofsson och Anna Olofsdotter i Hybo. Per och Anna får 

inga egna barn så när de dör går gården till Karl Fredrik och Gölin. 1832 avlider Gölin i 

ålderdomsbräcklighet och Karl Fredrik står som ”fosterfader, gl. Bonden”. Så går Hybo nr 6 

till nya fosterbarn.  

Johan Brandt 

Johan var fosterson hos änkan Sara Olofsdotter i Bäckan. När Sara avlider 1811 flyttar Johan 

till Gåda och den 18 januari 1812 gifter han sig med bondedottern Kerstin Andersdotter. 

Eftersom Johan nu är bonde släpper han tillnamnet Brandt och blir Johan Ersson. 

Johan Isak Hartkoph 

Johan Isak var sex och ett halvt år då han anlände Ljusdal. År 1807 gifter han sig med Karin 

Svensdotter. De bosätter sig i Sunnanås där Johan Isak blir torpare. Senare får han även titeln 

”barnalärare”. Äktenskapet var allt annat än harmoniskt. I husförhörslängden har noterats att 

de ”blifvit av prästerskapet uppmanade tillsämja”. 

Slutord 

Det går inte att urskilja att dessa barnhusbarn skulle ha fått andra levnadsöden än de i Ljusdal 

födda. De flesta kom att få sin försörjning inom jordbruket. De gifte sig med sockenbor. Inget 

tyder på att barnhusbarnen på något sätt skulle ha blivit marginaliserade på grund av sin 

bakgrund, utan inkorporerats som en naturlig del i bondesamhället. 

Kerstin Andersson 

Källor 

Tryckta: 

Dagligt Allehanda No 249, den 27 oktober 1785 och No 250, den 28 oktober 1785 
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Stintorna från Hälsingland som blev hattmodister i Mjölby 

 

Inledning 

Min mamma föddes 1905. Det var den 25 mars med kyla och snöyra. Av den anledningen 

kunde inte hennes pappa Lars ta ut häst och släde för att åka till prästgården. Men dagen därpå 

for han till prästen och berättade att Sigrid Maria var född. Något gick snett och i kyrkboken 

skrevs födelsedagen in 26 mars, men i alla år har hon firat sin födelsedag den 25, Marie 

bebådelsedag. När landstinget började dela ut plastkorten blev det lite besvärligt. Mamma 

stod på sig att det var den 25 som var rätt. Det slutade med att hon fick två patientkort, både 

den 25 och 26 mars.  

Min historia stöder sig på berättelser, foton och brev som bevarats och finns i mina gömmor. 

Mormor och morfar 

Min mamma Sigrids mamma, min mormor, hette Gölin. Ett vanligt namn i Hälsingland. Gölin 

var född Jonsdotter 1862. Hon blev 96 år. Hennes make Lars Eriksson var född 1861. Paret 

gifte sig 1893 och fick fyra döttrar och en son. Sonen blev inte gammal. Mamma Sigrid var 

yngst av döttrarna. Det var ont om pigplatser och det var dags att tjäna egna pengar. Mamma 

var 14 år då hon satte sig på tåget till Mjölby. 

 

Mormor Gölin. Fotot taget 1882 i Bollnäs. 

Morfar Lars hade flera syskon och var äldst. Han var uppvuxen på en gård som hans far hade 

ärvt. Tyvärr kunde inte fadern sköta varken gård, skog eller fäbodar. Han varnades av 
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kyrkorådet och äktenskapet slutade med att paret skilde sig 1885. Detta hände under det så 

kallade Baggböleriets tid. Spriten flödade och förståndet försvann. Det var då Lars mamma 

Brita (skrivs i breven som farmor) blev inhyseshjon hos sonen med sladdbarnet Brita som 

fyllt 5 år. Min morfars mor Brita fick bo i ett rum en trappa upp med dottern. Efter 

skilsmässan bodde hon resten av livet hos Lars och Gölin.  

Faster hattmodist i Mjölby 

Mammas faster Brita växte upp på broderns gård Kallberg i Lottefors. Hon blev en 

självständig och säker kvinna och i folkräkningen finns hon som ”biträdet i hemmet” fram till 

år 1900. Därefter sökte hon sig till olika städer i Norrland för att utbilda sig till hattmodist. 

Kvinnor hade inte rösträtt. Nykterhetsrörelserna var på frammarsch likaså idrottsrörelserna. 

Brita med flera kämpade för att få delta på lika villkor i tävlingar och styrelser. 1904 tog hon 

en silverpokal ur Oskar II hand.  

 

Faster Brita i skidspåret 1904. 

I hennes betyg kan man läsa, god smak, arbetar fort, är villig och har ett gott sätt mot 

kunderna. Ärlig och pålitlig 1918 startade hon ”Nya hatt- och mössaffären” i Mjölby. Året 

därpå kom mamma Sigrid till henne som både hjälp och sällskap. 

Aktiv fritid 

Nu började ett helt nytt liv. Flera modister arbetade i ateljén, Sigrid fick arbetskamrater. På 

kvällarna deltog de i gymnastiken, lärde sig simma i badhuset och deltog aktiviteter som 

Logen David anordnade. Många utflykter blev det i naturen, med kaffepetter och 

vevgrammofon. I logen träffade hon Algot, som även låg bra till hos Lisa. Lisa hade en bror, 

Olle. Han blev mammas fästman och de gifte sig 1933. De fyra vigdes samma dag och var 

kompisar hela livet. Och nu hade mamma Sigrid varit hos faster Brita i 14 lärorika år. Alla 

vilar på kyrkogården i Mjölby i samma grav. 
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Brev hem till Hälsingland 

Tack vare att posten fungerade och att telefon inte fanns tillgänglig kom det många brev hem 

till mammas föräldrar och farmor. Breven är fint skrivna och jag kan läsa hur livet 

förändrades. De är daterade från 1919 och det sista 1956. 1922 skriver Sigrid att ett flygplan 

har visat sig på himmelen. Hemlängtan är svår, men det kostar 18 kronor enkel resa till 

Bollnäs. Faster Brita gråter och vill inte att mamma ska resa. Något år därefter kan hon lösa 

tur och returbiljett och den kostar 35 kronor med byte i Krylbo. 1924 står hon och faster Brita 

och säljer hattar på Skänninge marknad.  

 

Mamma Sigrid och hennes faster Brita säljer hattar på Skänninge marknad 1924. 

Det enda rummet hyrs ut till montörer för 1,50 kronor per natt. Sigrid får svårt att sova 

skaföttes i köket. Hon berättar att de varit på bio och sett ”Hennes lilla majistät”. Bläckpennan 

är upptagen ibland och skriften är ursäktad med blyerts. Affärerna går upp och ner. Mycket 

sys i skinn, både mössor och muffar säljer bra. 1930 börjar de ringa varandra då man hemma i 

Hälsingland fått telefonledningar dragna år 1925. Britas bror Erik har startat bokhandel i 

Ljusdal och köpt bil.  

Begravning och femtioårskalas 

Inhyseshjonet, gamla ”farmor” Brita går bort. Det blir bekymersamt med kläderna. Det finns 

bara en svart kostym till herrarna. Svarta hattar och en svart rosett sickas från affären till 

begravningen. Faster Brita fyller 50 år. Stort kalas och många presenter bl a en hamrad 

silverskål från brodern som är silversmed i Gamla stan i Stockholm. Ljusstakar från Skultuna 

bruk i mässing, böcker och tidning från Svenska Turistföreningen.  

Avslutning 

Mamma var ovanligt kreativ. Hon vävde dukar, tyg till klänningar, filtar och gardiner. Hon 

sydde hattar och kläder till sig själv. Min syster och jag hade alltid hemsydda plagg. Några få 

saker har jag kvar, som spetsar och broderade dukar. 

Sigrid och Olle Uller får tre barn. Faster Brita som kallas Tatta blir en kär barnvakt. Det var 

inte tråkigt att vara i affären bland färgglada bandstumpar och tygbitar. Det fanns en tidning 
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att bläddra i; Svenska Damtidning. På sista sidan fanns det bilder på vackra brudar med krona 

på huvudet och rosor i knäet. 

I min fantasi trodde jag att alla som var ensamma på bild hade bestämt sig för att leva 

singelliv. Faster bodde ensam. Det dröjde ända tills jag var 8-9 år, när jag förstod att jag hade 

fel och blev djupt besviken. Ett sista brev från Lottefors. Det är grattishälsningar från Gölin 

till min mamma Sigrid. Hon hade blivit mormor. Och jag hade blivit mamma. Cecilia Maria 

hade sett dagens ljus. Det var den 16 augusti 1956. 

 

Interiör från butiken i Mjölby. Stående till höger faster Brita, till vänster en anställd (Magda?) och sittandes 

mamma Sigrid. Fotot bör ha tagits någon gång alldeles i början av 1920-talet. 

 

Annagreta Johansson 
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Hagahallsvägen, Gunillaberg och Karins Manufaktur 

 

Introduktion 

På 1800-talet,vid tiden för utvecklingen av Skärblacka och Ljusfors bruk till pappersbruk, 

ägdes området där en del av nuvarande Skärblacka tätort ligger av Erik Gustaf Godenius på 

Ribbingsholm. Namnet var Åby frälsehemman och omfattade 1½ mantal. Det rör sig om det 

område som, sett med dagens ögon, sträcker sig från Vårdcentralen i norr och till 

Centrumvägen i söder, öster om Motala ström. 

Från frälsehemman till villasamhälle 

År 1837 såldes den södra delen, ½ mantal, ”med alla vid kvarnbacken belägna hus och 

byggnader” till Conrad Christian Pamp som var delägare i Skärblacka  pappersbruk. Denna 

del fick då namnet Åby Södergård medan den kvarvarande delen av hemmanet, där 

bostadshusen låg, benämndes Åby Norrgård. Mot slutet av 1800-talet började man planera för 

bostäder öster om Motala ström genom att anlägga vägar och det som nu kallas Gamla 

samhället i Skärblacka växte fram. Det kom att lokaliseras dels på  Åby Södergårds och dels 

på Högstad Södergårds marker.  Många av bostäderna var avsedda för arbetare på bruket och 

hyrdes, men här blev det nu också möjligt att arrendera tomter och att bygga egna hem.  

Hagahallsvägen växte fram 

År 1905 upprättade kommisionslantmätaren A. Gust. Lövstrand en karta över hemmanet ½ 

mantal Åby Södergård. Där fanns befintliga och planerade vägar inlagda. Det första huset på 

den väg som blev Hagahallsvägen, Torlunda 1, var inflyttningsklart 1908. Några år senare 

delades denna fastighet mellan två bröder och ytterligare ett bostadshus byggdes. Detta fick 

det officiella namnet Torlunda 2. Där bedrevs bageri och servering och i folkmun var namnet 

Honolulu (se Memmingsforskaren nr 7). Flertalet av husen längs gatan byggdes under 

perioden 1910-1925. Många byggde själva och de flesta hade någon anknytning till bruket, 

som anställda eller hantverkare. Gatan kallades en tid ”Systrarnas allé” men fick sitt namn av 

att den förde från Torgvägen till kooperativa föreningen Hagahall. Varje hus efter gatan fick 

sitt eget namn utöver den ”korrekta” fastighetsbeteckningen. Dessa namn lever kvar och kan 

ibland ge en ledtråd till historien om husen. De får dock numera inte användas som adress. 
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Skiss över Hagahallsvägen. Bilderna hämtade från Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län, 1948-

1952. 

*Tomten 1/118 är avstyckad från Torrberga. 

** Lindesborg har rivits. Tomten är delad och där finns nu två moderna hus. 
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Gunillaberg  

År 1906 flyttade systrarna Konstantia Svanhilda Svensson (kallad Hilda), född 1869 och Gulli 

Augusta Svensson (kallad Gully) född 1875 hit från Jönköping. 

Systrarna växte upp i Bottnaryd, där de bodde på säteriet Gunillabergs område och på flera 

andra adresser i trakten däromkring. Fadern har i husförhören titeln hyresgäst. I familjen fanns 

fyra barn, Hilda var näst äldst och Gulli yngst. Äldsta systern Ebba flyttade 1887 till 

Jönköping, gifte sig 1891 i Angerds hestra. En bror föddes 1873, men dog vid 3 månaders 

ålder. I husförhöret år 1884 återfanns familjen boendes i fattigstugan. År 1889 avled modern 

Matilda men någon dödsorsak finns ej angiven. Hilda flyttade då till Stockholm och Gulli till 

Jönköping. Även pappan flyttade till Jönköping och blev handlande. Båda flickorna tjänade 

nu som pigor. År 1898 flyttade Hilda tillbaka till Jönköping och hon hade då titeln 

sömmerska. Det var med det yrket hon och systern 1906 flyttade till Skärblacka. Det är lite 

oklart var de bodde den första tiden, men de skrevs i inflyttningsliggarna i Grönalund. Där 

startade de och drev framgångsrikt en manufakturaffär; Firma H. Svensson.  

Hilda och Gully Svensson påbörjade 1913 förhandlingar med Fiskeby bruk (en 

sammanslagning av Skärblacka och Ljusfors pappersbruk) om att få arrendera en tomt. Av 

protokollen framgår att arrendet skulle kosta 25 kronor/år. I avtalet  reglerades att arrendatorn 

själv skulle bekosta byggnation av boningshus och uthus, vidare att de kunde fortsätta att 

driva sin handelsrörelse ”i form af mode-och vitvaruhandel”, den rörelse som de då hade i 

Grönalund, samt att huset skulle vara stort nog för dem och deras familj att bo i.  Däremot 

fick där inte förekomma handel av annat slag eller utskänkning av sprit- eller maltdrycker.  

Tidigt fick fastigheten namnet Gunillaberg och troligen finns ett samband med uppväxten på 

säteriet i Bottnaryd, som hade detta namn. Redan i kyrkoarkivet för Kullerstad 1906-1914 

finns namnet med. Av allt att döma gick affärerna bra. Fadern flyttade hit med sin nya hustru 

1910 och utöver den hjälp han kunde bistå med hade de en anställd medhjälpare i affären. 

1937 friköptes tomten enligt ensittarlagen efter långa förhandlingar om priset. Slutligen 

beslutades att köpeskillingen skulle ”erläggas i ett för allt fyratusen /4000/ kronor”. 

Avstyckningen fastställdes i maj 1937 och lagfarten var klar i november samma år. 

Karins Manufaktur 

Järnvägstjänstemannen Sven Svensson, bördig från Hällestad, och hans hustru Karin tog över 

fastigheten år 1943.  Karin Svensson, f Hagström, var uppvuxen i Skärblacka. Hon hade 

tidigare varit föreståndarinna i Pressbyråns kiosk vid järnvägsstationen i Skärblacka, men tog 

nu, enligt annons i tidningen, över manufaktur- och vitvaruaffären. Det officiella namnet på 

affärsrörelsen var H. Svenssons Eftr., men efter några år blev det gängse namnet Karins 

Manufaktur.  

Karins Manufaktur var en välkänd butik med ”korta varor” för alla som växte upp i 

Skärblacka på 40- och 50-talen. Det var här man köpte allt från sytråd till långkalsonger och 

Karin Svensson blev därmed en välkänd person i samhället. 
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Hon drev framgångsrikt sin affär i många år och hon hade av annonserna i tidningarna att 

döma ett brett sortiment från underkläder och badkläder  till lakan. Under dessa år var 

Skärblacka centrum beläget i det område vi idag kallar Gamla samhället och 

manufakturaffären låg mycket strategiskt mellan torget och konsumentföreningen Hagahall, 

granne med Honolulu. Längre bort på gatan fanns fotograf  Påhlsson. 

 

 

Flera ägarbyten 

Karin Svensson drev sin verksamhet fram till år 1964, då nästa byte av affärsinnehavare 

skedde. Anna-Maria Jonsson övertog rörelsen och den flyttades samtidigt till 

Ribbingsholmsvägen 2, nära det som blivit Skärblackas nya centrum. 1981 var det åter dags 

för en förändring då affären överläts till Vivan Langeville som drev verksamheten vidare i 

samma lokaler till dess Gerd Johansson tog över. Numera är verksamheten nedlagd. 
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Affärsöverlåtelse 1981. 

 

Vad blev det av Gunillaberg? 

Sven och Karin Svensson bodde kvar i sitt hus även sedan manufakturverksamheten flyttats. 

Under några perioder hyrde de ut en liten lägenhet på andra våningen, men disponerade större 

delen av huset själva. Sven hade ett stort intresse för trädgården och enligt berättelser från 

grannarna odlade han rikligt med grönsaker och månade om sina fruktträd. På tomten finns en 

liten damm där man ibland badade. Enligt ryktet hade han också en välfylld vinkällare. 

Under hösten1984 avled Sven och då orkade Karin inte bo kvar.  

När vår familj under våren 1985 letade bostad i Skärblacka var detta hus till salu och beslutet 

var inte svårt. Vi slog snabbt till och sedan dess är det vi som har ansvaret för huset. Det har 

skett en hel del förändringar sedan vi flyttade hit. Den mest synliga är att vi valt bort 

reveteringen på fasaden och återgått till en träfasad. Huset hade före reveteringen, som 

gjordes på 1950-talet, liggande panel och var målat med en okragul slamfärg. Vi valde 

stående panel och falurött med vita knutar. Vi har kompletterat med en liten bod i vinkel mot 

huvudbyggnaden vilket skapat en lähörna i väster. Det gamla garaget, där man enligt 

berättelserna hade fest med dans på vinden, var i mycket dåligt skick pga angrepp av husbock. 

Det har rivits och ersatts av en modern carport.  
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Gunillaberg 2017. 

Varje hus har sin historia, lång eller kort. För vårt hus ledde efterforskningarna till Bottnaryd 

nära Jönköping och insyn i en familjs levnadsöde.  Det är imponerande hur Hilda och Gully 

Svensson, trots en barndom som måste varit svår, kunde resa sig och starta en blomstrande 

verksamhet på en helt ny ort. En initiativkraft som vi i senare generationer får ha med som en 

bas att bygga vidare på. 

Ingegerd Rahm 

                                                    

Referenser 

Bottnaryds kyrkoarkiv, Husförhör 1867-1879, Älvsborgs- och Skaraborgsdelen. 
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Bottnaryds kyrkoarkiv (dödboken). 
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Handlingar rörande lösningsförrättning å lägenheten Gunillaberg under ½ mantal Åby 

Södergård nr1.1
1 

i Kullerstads socken av Östergötlands län upprättade år 1936. 

Kullerstads kyrkoarkiv 1906-1914. 

Tidningsurklipp. 

Pia Nilssons uppteckningar efter Asta Lundgren.   
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