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Förord
Detta är nummer 12 av Memmingsforskaren. En tidskrift som behandlar personer och
kulturhistoriska skeenden i Memmings härad eller varhelst föreningsmedlemmar härstammar.
Som framgått i detta sammanhang, och andra, firar Memmingsforskarna i år sitt 10årsjubileum med öppet hus, utställningar och föredrag den 1 september i Skärblacka Folkets
hus. Då vi bildade vår förening var Folketshusföreningen välvillig att låta oss ha våra möten i
deras lokaler avgiftsfritt. Detta gjorde att vi genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag och
sedermera arbetsmarknadspolitiska åtgärder, byggde upp en ekonomi som gjorde att vi snart
kunde betala en rättmätig hyresavgift och skaffat oss en nödvändig ekonomisk buffert.
Vi är nu förhoppningsvis etablerade i lokalerna med medlemsaktiviteter i genomsnitt
varannan dag.
I slutet av denna utgåva ges en kort historik över de tio åren, en redogörelse av de tidigare
elva numren av Memmingsforskaren samt några bildillustrationer av vår verksamhet genom
ett decennium.
Men innan dess ger Kerstin Holmgren en beskrivning av Skärblacka och specifikt
Smedbruket under andra världskriget utifrån personliga minnen.
Bertil Gustavsson är ättling i nionde led till den store bruksägaren Henrik de Try och ger en
biografisk beskrivning över sin förfader och dennes engagemang i Gusums bruk.
En gång i tiden fanns det ofantligt många glasbruk och allra flest förmodligen i Småland. För
endast 100 år sedan kunde duktiga glasbruksarbetare få jobb lite varstans i landet.
Glasbruksarbetareättlingen Gunilla Dimitrov ger oss en inblick i yrkeskårens ambulerande
tillvaro.
Det var inte lätt att avsluta ett äktenskap och låta sig skiljas förr i tiden. Dock fanns det
omständigheter i slutet av 1800-talet som det inte gick att blunda för, som Annagreta
Johansson påminner om.
Så slutligen ger vi oss ut på böljan den blå, nämligen Roxen och dess färjetrafik med båtar
som Stjärnorp, Ejdern och EJO. Som lots agerar Lars Rahm.
Förhoppningsvis ska ovanstående redovisning kunna locka till nöjsam läsning. Vi som
sammanställt publikationen kan bara önska att intresset att bidra med uppslag och artiklar ska
hålla i sig ytterligare tio år.

Skärblacka i augusti 2018
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Mina minnen från Smedbruket 1939 – 1945

Lägenheterna med omgivning vid Motala Ström. Foto från slutet av1930-talet, okänd fotograf.

Vår familj, Evert och Ellen Karlsson min bror Arne och jag (som föddes 1934), flyttade till
Smedbruket nyåret 1939. Flytten innebar ingen ny miljö för mig, eftersom min far hade växt
upp hos sina morföräldrar på Smedbruket och hans moster Elin med man och barn som var
pappas kusiner. Genom mina besök hos dem kände jag många av de boende. När Karl-Fredrik
och Klara Karlsson, som var farföräldrar till pappas kusiner, flyttade till ålderdomshemmet
fick vi överta deras lägenhet.
Smedbruket
Smedbruket är benämningen på den halvö som Motala ström omgärdade och där herrgården
låg. 1939 fanns det 11 lägenheter med 1 rum och kök samt 2 enkelrum. Varje gavel hade 2
lägenheter med utbyggd farstu och en liten uteplats. På framsidan fanns 2 ingångar med
veranda och farstu med trapp till övervåningen. Lägenheterna eldades med ved i järnspisen i
köket och kakelugn i rummet. Det fanns varken vatten eller avlopp indraget. Pump och
vedboden låg c:a 100 meter ner i backen vid kraftstationen (till höger utanför bild). Slask och
avfall slängdes i tunnor och Bolaget (dvs Fiskeby AB) hämtade tunnorna en gång i veckan.
För det mesta var det Erik Persson som körde bolagshästen Truls, som drog släde på vintern
och vagn på sommaren.
Det fanns många gamla byggnader som revs på 1940-talet. Svinhus, ”la´gårn” och smedjan
där undervåningen var tom så när som på mangelrummet, stora delar av väggarna var borta.
Där kunde tanterna hänga tvätt vid dåligt väder och vi barn kunde leka där mellan stolparna.
Övre plan användes som lagerlokal av Levi Arvidssons AB. Utmed ena långsidan fanns en
landgång som ledde till bortre änden där brottarklubben ”Starkado” hade sin träningslokal.
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Smedbruket under andra världskriget som jag minns det.

Förrådsbyggnaden, som även den användes av Levi Arvidssons är den enda gamla byggnaden
som finns kvar. Den blev ombyggd till toa, vedbodar m.m. när de andra byggnaderna revs och
användes sedan av Bolagets trädgårdsavdelning.
Den mest spännande byggnaden var nog kraftstationen med rännan. Det var en tegelbyggnad
med en röd träbyggnad i vinkel över turbinerna. Rännan, en lång kanal av trä som ledde det
forsande vattnet in genom turbinerna. Bräderna närmast kraftstationen var borta och där
utanför hade vi vår badplats. Vägen dit kunde vara äventyrlig, balansgång uppe på rännans
kanter liksom det dåliga trägolvet över turbinerna. Säkraste vägen var utmed stranden och
bort över kanalens brädgolv.
Vi som bodde på Smedbruket
Vi var i alla åldrar, pensionärer, medelålders, giftasvuxna, tonåringar och barn i skol- och
förskoleålder.
På första gaveln bodde Ernst och Ester Cederberg på ena ”knuten”. Ester hade svår reumatism
och kunde bara förflytta sig genom att skjuta en stol framför sig. Vi tyckte så synd om henne.
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På den andra knuten bodde Vendla Munter och hennes son Elof med hunden ”Muck”. Muck
var av blandras och ettrig som en terrier. Elof blev svårt sjuk när han gjorde sin militärtjänst
under kriget och blev därför frikallad. Han hade hunden med sig hem när han muckade från
det militära.
Vi bodde på första våningen med ingång från första verandan. En trappa upp bodde änklingen
August Göransson. Jag minns att han ibland satt utanför vår veranda och spelade på ett litet
handklaver. Dottern Märta med maken Bernt Mellgren flyttade in efter honom 1943.
I den andra lägenheten bodde Levi och Linnea Sääf med yngste sonen Bertil. Tant Sääf hade
en stickmaskin och stickade på beställning. Jag fick ett par långa ullstrumpor som hölls uppe
med strumpeband och jag kan än idag känna hur vassa och stickiga de var. Levi Sääf brukade
fiska på ett annorlunda sätt. På dagtid byggde han som en liten insjö av stenar från den rasade
vallen med ett insläpp som gick att öppna och stänga med en lucka. När skymningen/mörkret
kom satt han på vakt och om det simmade in en fisk sköt han för luckan och fångade den. Jag
tror han använde en ficklampa för att locka in fiskarna.
Ellen Eriksson bodde i lägenheten över oss, hon brukade ta hand om sin dotterdotter
Margareta när föräldrarna arbetade. Med ingång från den andra verandan bodde pappas
kusiner Linnea och Greta i den ena enkellägenheten och Åkerlunds söner Karl-Erik och Henry
i den andra.
På övervåningen bodde änklingen Karl Johan Nyström med hushållerskan Emma. Vendla
Munthers dotter Ellen med maken John Hanqvist, familjen Gunnar och Alfhild Åkerlund med
sina yngre barn, tonåringarna Gunborg och Inga och mina lekkamrater Ulla och Gösta.
På den andra gaveln bodde änklingen Svante Bergström med hushållerskan Rut Bark och
hennes son Agne. Slutligen Artur och Elin Karlsson med pappas kusiner Karin och Börje.
Lekar
Förutom de vanliga lekarna kurragömma och tafatt som vi kallade ”datten” hade vi
”kisaskan”, det var en rak, jämn gata mellan raderna av bärbuskar som bestod av ett
sandliknande material, kisaska, därav namnet. Gatan passade utmärkt för våra tävlingar i
löpning, höjd och längdhopp, men också till att hoppa hage och att spela kula på.

Sittande i mitten omgiven av mina lekkamrater 1940.
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Ofta lekte vi vid gamla strömfåran en bit utanför stranden. Många stenar, stora och små, fanns
kvar från den raserade vallen som hade lett forsen in i rännan. Vi byggde kanaler och sjöar
m.m., men med viss risk eftersom dammluckorna utan föregående varning kunde öppnas och
vattnet komma forsande. Då gällde det att snabbt plocka ihop sina grejor och ta sig in till
stranden. Vår samlingsplats mellan lekarna och på kvällen före läggdags var vid bänken under
den stora lönnen på gårdsplan.
På 1940-talet var det riktiga vintrar med mycket snö och kyla. Vi hade goda möjligheter att
åka skidor både i backar och på längden och is fanns ju runt hela ön.
Våren 1939 flyttade överingenjör Humble med familj in i ”Herrgår´n” och vi fick nya
lekkamrater; Gunilla och Bengt. Det innebar också att vi fick fler lekplatser. Den stora
lekstugan med veranda användes väl mest av oss flickor när vi lekte med våra dockor, men
verandan passade också utmärkt när vi spelade teater och uppträdde. Jag minns speciellt en
sommar då storebröderna Åkerlund hade hjälpt oss att sätta ihop ett program med visor och
sketcher som vi framförde och fru Humble hade bjudit in några väninnor med barn som
åskådare. Gösta sjöng en sång som handlade om oss och vår tid med ransonering och om vår
omgivning. Han slutade sin sång med:
”Tack, men nu måste jag gå
För jag är en swingpjatt
Modell 42.”
Så lyfte han sin pjatthatt och bugade djupt.
Herrgården
”Herrgår´n” hade en stor inhägnad tomt och förutom stora huset fanns det en flygelbyggnad
(den gamla köksbyggnaden), lekstuga, flera uthus, ett växthus och en isdös (dåtidens kyl och
frys). Isdösen bestod av stora isblock som sågats ut ur sjön Mårn och som sedan förvarades
inbäddade i sågspån som isolering. Där hackade man sedan fram isbitar som användes i
hushållet den varma årstiden.
Den stora trädgården med massor av fruktträd och växter sköttes av trädgårdsmästare Nils
Nilsson som kallades för Trädgårdsnisse. Jag minns honom när han kom gående med sin
äppelkärra.
Finska krigsbarn
Efter familjen Humbles flytt till Solhem (en av ingenjörsvillorna) blev herrgården en kortare
period internat för ensamkommande finska barn. De äldsta barnen och vi försökte prata med
varandra på var sin sida av staketet och det hände också ibland att några av de djärvaste finska
pojkarna kunde smita över staketet till vår badplats.
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Övriga hus och bostäder
På Knölen fanns inga lekkamrater och inte heller i f.d. Brukshandelns lägenheter, där för
övrigt Östergötlands Enskilda Bank hade sina lokaler.
På Rubben bodde familjen Appelqvist. De hade bott på Smedbruket tidigare och eftersom tant
Agda kände mig frågade hon om jag ville komma och leka med barnbarnet Gunnel, som var
jämnårig med mig, de gånger hon var på besök.
I kanalen som ledde till kraftstationen fanns ett mindre kallbadhus, som vissa av Brukets
anställda hade tillgång till, däribland de som bodde på ”Herrgår´n”. Vi Smedbruksbarn var då
lyckligt lottade som fick följa med våra kamrater Bengt och Gunilla.
Enda undantaget var när disponent Örwalls svärson, överstelöjtnant Sten Drakenberg, som
sommartid bodde på Ekudden, hade sin dagliga badtid. Jag minns honom komma spatserande
lite rundlagd med ena handen bakom ryggen och jag tror han hade både käpp och halmhatt.
Han hummade pom, pom, pom i takt när han gick. Vi barn kallade honom Pom-pom.

Framför lägenheterna sitter fr.v. jag, Gösta Åkerlund och min bror Arne. Vid verandan syns även Karl-Erik
Åkerlunds springschascykel.

Hösten 1939 när kriget kom
Oron kändes i luften även för oss barn, många konstiga, annorlunda saker hände.
Ransoneringskort infördes på vissa varor. Källaren till herrgårdens flygelbyggnad gjordes om
till skyddsrum, stockar lades på golvet inne i flygeln som förstärkning och vid källaringången
byggde man skydd av sandsäckar.
Pappa och andra farbröder blev inkallade till militärtjänstgöring och blev borta flera månader i
taget. Vi fick öva mörkläggning och flyglarm. Många flygplan på låg höjd passerade över oss
och vi kollade om märket med tre kronor fanns på planen.
Mystiska stora godsvagnar ,”tyskvagnar”, passerade Skärblacka. Vagnarna var avsedda för
bredare spår, men var uppställda på tågsätten för smalspårig järnväg. De växlades över till
industrispåren före järnvägsbron i väntan på att få fortsätta norr eller söderut mellan ordinarie
tågtider. Det hördes lång väg hur det skramlade och gnisslade när man växlade om, och
kändes extra kusligt när det oftast hände den mörka tiden på dygnet.
9

Ransoneringen gjorde att man fick hitta nya sätt att klara mat till familjen. Kaniner var
räddningen för många, det blev gott om kaniner på Smedbruket.
Till varje lägenhet hörde trädgårdsland med fruktträd och bärbuskar och den som ville kunde
gräva mer land i sluttningen ner mot strömmen. Mamma konserverade både kött och
grönsaker, saltade in gurkor och syltade bär.
Det fanns goda möjligheter att fiska från olika platser utmed strömmen. Vi barn använde
brödsmulor som bete, det blev mest mört till katten, men också en och annan abborre som
mamma stekte. Pappa hade båt och kunde fiska gädda och andra större fiskar.
Nära till det mesta
Trots att Smedbruksudden blev en ö när kanalen grävdes till nya kraftstationen 1905 så hade
vi nära till det mesta, tack vare broarna. Vi hade bankservice och över dammbron hade vi nära
till varmbadhuset där vi badade en gång i veckan och där även doktor Willner och syster
Anna hade mottagning ibland.
Över nya kraftstationsbron till ET Nilssons speceriaffär fick jag gå ärende ibland åt mamma
eller någon annan tant. Av tant Sääf fick jag alltid köpa en 6-öres mjölkchokokola som tack.
Över ABC-bro var det nära till skolan och till Strandgårdens konditori med servering ner mot
strömmen. Där kunde man köpa en hålkaka för 5 öre och en bakelse för 25 öre. I källaren
under konditoriet hade maken en cykelverkstad.
Agnes Strandberg var en snäll och vänlig tant som gärna pratade lite när jag kom in och
handlade. Ibland hade jag en slant att spendera på en kola eller liknande på väg hem från
skolan, så även en dag i början av maj 1945. Jag kommer alltid att minnas den dagen då jag
kom in i butiken och fru Strandberg såg så glad ut och sa: ”Nu du Kerstin, nu är kriget slut!”
Jag har många fler minnen men låter de orden avsluta min berättelse för denna gång.

Kerstin Holmgren
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Henrik de Try. Bruksägare i Gusum
Nödår gynnar kapitalet
Det rådde nöd i Sverige i mitten på 1600 talet. Kungen tog ut stora skatter för att finansiera
krigen med. När det så kom ett par mycket svåra missväxtår i följd var krisen ett faktum. Brist
på spannmål gjorde att rågpriserna steg, från 2 daler och 4 öre/tunna 1647, till 6 daler och 24
öre 1651. Först 1654 låg rågpriserna på normal nivå igen. Svält och svårigheter att betala
skatter, arrendeavgifter och räntor på lån gjorde att gårdspriserna sjönk.
Den som då förfogade över kapital kunde köpa gårdar till mycket förmånliga priser. Henrik de
Try från Norrköping såg sin chans, och köpte skattehemmet Stora Gusum som gränsade till
Gusumsån. Det var första fastighetsköpet i Gusum av de Try. Säljare var löjtnanten Sven
Torsson.
Om Henrik de Try
Henrik de Try kom till Sverige omkring 1620 från
Vallonien i nordvästra Frankrike. Han arbetade först på
änkedrottning Kristinas myntverk i Nyköping. Nyköping
hade omkring år 1600 utvecklats till ett betydande
metallindustricentrum som leddes av vallonsläkten de
Besche, en förmögen köpmanssläkt från nuvarande
Belgien.
Henrik de Try, som troligen inte själv ägde några större
tillgångar, gifte sig år 1633 med Catharina de Besche
och då öppnade sig möjligheter för honom att skapa
något eget. Hans hustru var villig att med hjälp av sina
bröder, Abraham, Hubert och Gillis satsa pengar på ett
järnbruk vid Gusumsån. Henrik hade även några år
arbetat som valsmästare vid mässingsbruket vid
Holmens bruk i Norrköping, plus att han även arbetat vid
järnbruket där och på så vis skaffat sig nödvändiga
kunskaper.
Henrik de Try. Detalj av målning från Överums
bruksherrgård. Ur: Bondebygd och bruksbygd.

Masugn och hammare i Gusum
de Try såg möjligheter att vid Gusumsån anlägga en masugn och driva en stångjärnshammare.
Det fanns fyra mindre vattenfall i ån. För att få större fallhöjd och jämnare vattenflöde lät han
bygga dammar, vilket skapade oro bland traktens bönder. Vattenkraften drev både sågverk och
flera spannmålskvarnar sedan lång tid tillbaka. Efter många förhandlingar och domslut enades
de till slut, och bönderna kunde ett par dagar i veckan använda vattenkraften till sina kvarnar
och sågverk.
År1653 stod ett järnbruk med masugn klar för tillverkning av stångjärn. 16 personer
anställdes, varav 4 valloner. Stångjärnstillverkningen var tydligen inte så lukrativ längre.
Priserna på stångjärn föll på marknaden i Amsterdam under åren 1653-1655 och snart var
företaget nära konkurs och produktionen måste läggas om. Valet föll på kanoner. Det valet var
ganska enkelt då krigsutbrottet mellan Sverige och Polen kom 1655 och snart hade även
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Ryssland anslutit sig till Polen. Samtidigt anlades järnbruk även i Överum i Dalhem och
Ankarsrum i Tjust av de Try och de Besche.
Krigsindustri blir mässingsbruk
Kanontillverkningen vid Gusums bruk blev inte långvarig, mest beroende av
malmförsörjningen. Det går åt mycket prima järnmalm till gjutning av kanoner. Ett par gruvor
hade öppnats i Gusums närhet, men malmens kvalitet var dålig, och frakten på bra järn var
både dyr och besvärlig. Då det dessutom blev fred i Europa år 1660 minskade efterfrågan på
kanoner betydligt.
de Try bröt med sina finansiärer, svågrarna de Besche, då han misstänkte att han blev förd
bakom ljuset av dem. Samtidigt funderade han på en omläggning till ett mässingsbruk.
Mässingsbruk var i 1600 talets Sverige den dyraste industrianläggning man kunde ge sig på.
Han hittade avlägsna släktingar till sin hustru Claude Roqutte Hägerstjärna och släkten Kock,
som var villiga att hjälpa till med finanserna.
Bara brännhyttornas ugnar vari legering mellan koppar och zink åstadkoms kostade minst
6000 daler guldmynt per styck att bygga. Därtill tillkom vals och snidverk samt
tråddragarbänkar m.m. Det byggdes 16 brännugnar som gav en årlig produktion av 1500
skeppspund mässing om full produktion kunde upprätthållas (för metaller motsvarar ett
skeppspund 136 kg). Dessutom behövdes nya fastighets- och vattenrättsköp till anläggningen.
Snart ägde han nästan all mark utmed ån mellan sjöarna Yxningen och Byngaren.
Mässingsbruket kom igång år 1661.
Upplöst kompanjonskap
Cloude Hägerstjärna och Henrik de Try hade tecknat ett tioårskontrakt. Hägerstjärnas
affärsmoral var tyvärr inte den allra bästa och de Try hamnade i ekonomiska trångmål, deras
vägar skildes innan kontraktet hade gått ut. de Try hamnade i ekonomiska trångmål bland
annat i form av växande skuld till sin forne kompanjon. Henrik lärde sig aldrig svenska
språket så han var ständigt beroende av andra, vilket kanske hänsynslösa kompanjoner
utnyttjade. Dessutom försämrades både syn och hörsel på äldre dagar.
Gravplats S:t Olai
Henrik de Try avlider den 13/10 1669, han blev 68 år gammal. Han begravdes den 7/12 i stora
gången i S:t Olai kyrka i Norrköping. Den gravplatsen hade han själv tidigare köpt in. Efter
hans död fick hans hustru överta den långvariga och komplicerade ekonomiska process som
präglade hela brukets utveckling under kommande år. Catharina avlider i Vittvik i Tryserum,
dit hon flyttat efter makens död. Hon blev 72 år gammal. Även Catharina begravdes S:t Olai
kyrka i Norrköping.
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Gusums bruk sista år

Hur som helst levde Gusums bruk vidare. Det som åtminstone vi lite äldre kommer ihåg från
bruket är knappar, nålar och dragkedjor. Tillverkningen av dragkedjor startade 1939, som de
första i Sverige. Tillverkningen av dessa lades ner år 1992.
En annan stor produkt var viraduk. Dessa användes vid avvattning av pappersmassa vid
papperstillverkningen och bestod av en ändlös duk, ihopsydd i kortändarna. Dessa viror
vävdes på vävstolar av metalltråd, främst mässingstråd. De första vävstolarna var 2,5 meter
breda i början av 1900 talet men ökade i bredd till 11,5 meter år 1971. En kund var
pappersbruket i Skärblacka. På 1970 talet gick man mer och mer över till viror av plast,
framför allt för att de var mera slitstarka. Verksamheten vid Gusums bruk lades ner i början av
2000-talet och därmed gick en 350 år gammal epok i graven.
Att jag har intresserat mig för bruket i Gusum beror på att Henrik de Try är en anfader till
mig. Närmare bestämt nio generationer bort.
Bertil Gustavsson

Källor:
S:t Olai kyrkoarkiv, Norrköping:
CI:2 sid 198.
CI:3 sid 232
För övrigt är det mesta hämtat ur boken ”Bondebygd och Bruksbygd. Ringarums socken
genom tiderna” utgiven av Ringarums hembygdsförening 1970 och främst Björn Helmfrids
bidrag sid 449-665 (”Tre städers uppland. Ringarums näringsliv”).
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Glasarbetare kring förra sekelskiftet. Ett intressant inslag i min
släktforskning

En bild: Det lilla barnet Karl Julius (född 1883) är min farfar, den unga flickan till höger är
hans moster Emma och det är om henne denna artikel handlar. (Foto ur Algutsboda
sockenbok nr VIII).
Emmas familj:
Emma Amalia Serafina Jakobsdotter född 1871.
Make: Karl Alfred Jonsson född 1861.
Son: Karl Harald Waldemar född 1895.
Dotter: Elsa Marta Amalia född 1898.
Dotter: Ruth Anna Karolina född 1904.
Son: Hans Jakob Sigfrid född 1909.
Som 20-åring flyttar Emma till Karlskrona Amiralitetsförsamling och står där som piga i
husförhörslängden. Efter något år är hon tillbaka på födelseplatsen i Åby södergård i
Algutsboda socken, Kalmar län och gifter sig med Karl Alfred 1893. De bor vid Åfors
glasbruk där Karl Alfred arbetar som glasblåsare. De återkommer dit flera gånger under årens
gång.
Arbetstillfällena vid de små glasbruken vid denna tid var många men osäkra. Det kom till nya
bruk, en del lades ned på grund av dålig ekonomi och ibland hade man inga beställningar. Då
fick arbetarna packa och flytta till nästa bruk. Tillverkningen vid de små glasbruken var
likartad; dricksglas, karaffer, vaser och skålar av enklare slag, även skokrämsburkar. Det var
de stora bruken t.ex. Kosta som gjorde konstglas och hade anställda formgivare.
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Arbetsförhållandena och lönerna var dåliga i det tidiga 1900-talet. En del hade möjlighet att
jobba inom jordbruket eller i skogen när det inte fanns arbete på glasbruket. Det gällde dock
inte Emmas familj som kom att flytta mycket, ibland flera gånger per år.
Här några exempel på glasbruk dit familjen flyttat en eller flera gånger:
Gyllenfors, Gislaved, Jönköpings län 1902.
Färeköp, Hjärsås, Kristianstads län 1904.
Modala, Algutsboda, Kalmar län 1905.
Norrala, Gävleborgs län 1910.
Lindshammar, Nottebäck, Kronobergs län 1911.
Nynäshamn, Ösmo, Stockholms län 1912.
Efter Emmas död 1913 fortsätter övriga familjemedlemmar att hålla ihop. Karl Alfred jobbar
vid olika glasbruk och vid sin död bor han på Åbyholm nära Åby södergård (i Algutsboda)
där Emma var född. Dottern Ruth dog redan 1924 men Harald blir folkskollärare och Hans
präst. Marta blir extramamma åt Hans som bara är fyra år när Emma dör. Harald och Marta
förblir ogifta och de bor nära varandra i Nässjö där Harald har lärartjänst.
Hans blev som sagt präst och genom Strängnäs stift, där han arbetade innan sin död, fick jag
veta i vilken församling han hade tjänstgjort och att han hade en son. Denne son, Bengt
Jonsson, träffade jag 2017 och på så sätt fått veta mer om familjen. Marta och Harald var som
farföräldrar åt Bengt och han har fina minnen av dem. Det var Harald som såg till att Hans
kunde utbilda sig och själv studerade han även filosofi i Lund under knappa ekonomiska
förhållanden. Harald var för övrigt skolkamrat med författaren Vilhelm Moberg.
Gunilla Dimitrov

Referenser:
Diverse kyrkoarkiv: Husförhörslängder, flyttböcker, födelse- och doplängder.
Samtal med Bengt Jonsson 2017.
ABF och Svenska Fabriksarbetarförbundet. Glasriket. Människan-Miljön-Framtiden. 19801984.
Algutsboda sockenbok nr VIII, bild sid 8, utgiven 1991.
Bodin, Sigvard. Norrala glasbruk.
Nordström, Olof. Glasbruken i Algutsboda. Ur: Algutsboda sockenbok nr II. Utgiven av
Algutsboda hembygdsförening. 1970.
Nordström, Olof. Förteckning över glasbruk och hyttor i Sverige 1150-1990. I: Svenskt Glas,
utgiven av Wahlström och Widstrand. 1991.
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Att skiljas 1885 och att leva i storfamilj
Min morfars föräldrar, Brita Larsdotter och Erik Jonsson, levde på gården Kallberg några mil
norr om Bollnäs. Erik hade ärvt gården med skog och fäbodar. De fick fyra barn. Lars var
äldst, han var min morfar. Det blev han som fick ta över bondesysslan på Kallberg. En andra
son, Erik, startade bokhandel i Ljusdal; Erikssons bokhandel. En tredje son, Jonas, fick byta
namn till Röst då han blev soldat. Sist kom dottern Brita, ett sladdbarn, sjutton år yngre än
Lars. Hon utbildade sig till hattmodist och drev ”Brita Ericsons Nya möss och hattaffär” i
Mjölby. Brita gifte sig aldrig. Nykterhetsrörelsen blev hennes liv. Hon dog 1958 (se
Johansson 2017).

Fröken Brita Ericson. Hon ville inte delta i konfirmationsundervisningen. I husförhörslängden står det i
kolumnen för kristendomskunskap, ej godkänd eller ett -.

I Erik Jonssons och Brita Larsdotters äktenskap stormade det. Det blev flera affärer i
Baggböleriets anda. Spriten tog över och Erik klarade inte att sköta gårdens finanser. Skogen
och fäbodarna såldes. Det gick överstyr så att pastorn och kyrkorådet varnade. 10 maj 1884
utfärdades ett skiljebrev som skulle gälla ett år ”till säng och säte och om oenigheten
fortsätter” sänds ett brev till Domkapitlet i Uppsala. Efter prövoåret blev de ”fria, lediga och
lösa” enligt 12 kap 3 § Giftermålsbalken samt sista punkten av Kungl. Förordningen 1810.
Det gick emellertid inte att lappa ihop äktenskapet. Det upplöstes och Brita 46 år blev inhyst
med sin 5-åriga dotter hos sonen Lars och hustru Gölin som hade gift sig 1893. Detta hände år
1885. Brita kunde varken läsa eller skriva men hade ett bomärke. Hon och barnet fick bo i ett
rum på andra våningen ”där de skulle födas och uppfostras”. Brita står nämnd som
inhyseshjon i husförhörslängden. Bland förmånerna förutom mat, skulle det finnas ett stycke
välgödslat land för potatisodling. Hon levde där fram till sin död 1930, 91 år gammal. Britas
frånskilde make Erik flyttade till en annan del av Bollnäs socken. Han avled 1906 i en ålder
av 70 år.
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Brita Larsdotter på 85-årsdagen. Hon kunde varken läsa eller skriva.

Lars och Gölin fick fem barn. Min mor föddes 1905. Hon kom att ha farmor med sig hela
livet och mindes hur det kunde vara att bli gammal och bo inhyst. Mor sa att hon inte ville
ligga sina barn till last och var väldigt glad åt moderniseringen av äldrevården. När hon själv
som 87-åring flyttade till Kungshögshemmet, ett servicehus i Mjölby, var hon väldigt belåten
med arrangemanget.
Annagreta Johansson
Källor
Johansson, Annagreta. 2017. Stintorna från Hälsingland som blev hattmodister i Mjölby. I:
Memmingsforskaren nr 10, sid 20-23.
Brev och handlingar i privat ägo.
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Färjetrafiken på Roxen

Figur 1. S/S Stjärnorp på Roxen (fotograf A. Påhlssons samling).

Sommarnöjen
Sommarvillor började byggas för de besuttna i Linköpingsområdet under tiden 1900-1915 vid
Roxens norra strand. ”Villorna speglar tydligt de nya arkitekturidealen under 1800-talets slut,
som var en följd av sågverksindustrins framväxt med ångsågar och mekaniska
snickerifabriker vilka gav förutsättningar att använda träet i nya konstruktioner och
utformningar” (Lindqvist 2009). Resultatet blev en ännu i våra dagar mycket välbevarad
bebyggelse kring främst Sandvik och Roxenbaden. Den uppstod ungefär samtidigt med
sommarbebyggelsen i Stockholms skärgård. Än i denna dag står dessa villor som
minnesmärken från förra sekelskiftet (se ex. Korsvik 1:2, fig. 2a och Sandvik 1:15, fig. 2b).

Figur 2a. Korsvik 1:2 (Lindqvist 2009).
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Fig. 2b. Kerstin Key lät flytta detta sommarhus till sin nuvarande plats, Sandvik 1:15, från Tullen, Tafsfall i
Stjärnorp, och bedrev där sommarvistelse för behövande yrkesarbetande kvinnor. Den berömda systern Ellen
Key lade officiellt grundstenen. För mer information se K. Holmgren (2009).

Färjetrafik etableras
Denna sommarbebyggelse möjliggjordes av bättre kommunikationer mellan Linköping och de
olika samhällena kring Roxen. Trafiken uppehölls först av S/S Ejdern (1898-1899), den
inköptes 1898 av Roxens Nya Ångslupsbolag, Linköping, och gick mellan Linköping och
Grensholm men också på Stångån och Kinda kanal. Redan 1901 såldes hon till fabrikör
Gottfrid Bergström, Linköping, lantbrukare Gustaf Larsson, Bonnorp och järnhandlare Axel
Wentzell, Linköping, för att redan 1904 åter säljas till ett partrederi i Linköping med
trävaruhandlaren Carl Gustaf Nilsson (50 %), gårdsägaren Gustaf Alfred Nilsson (25 %) och
godsägaren Anders Gustaf Persson (25 %) vilka i sin tur, 1906, sålde henne till Södertelje
Ångslups AB, Södertälje, för 16.500 kr. för trafik på traden Södertälje - östra Mörkö men
även fraktfart i den östra delen av Mälaren.
S/S EJO tog, kanske delvis parallellt, över lokaltrafiken 1902-1917 för rederi EJO, vars ägare
var Eriksson, Johansson och Olsson i Linköping. Slutligen gick S/S Stjärnorp under 19181930 på denna trafik för Ångfartygs AB Roxen (se www.Skargardsbatar.se). De var alla
ångdrivna och gick i regelbunden trafik i huvudsak på traden Linköping, Stjärnorp, Sandvik,
Korsvik, Roxenbaden, Bonnorp, Skogstorp, Grensholm och åter Linköping. Hur trafiken
upprätthölls under åren strax efter sekelskiftet är ännu inte klarlagt som framgår ovan.
Ångbåtsbryggornas uppgång och fall
Rester av ångbåtsbryggorna (fig. 3a) går än i dag att se (fig. 3b). Mellan dem ledde
promenadvägar, ibland stensatta, för sommargästernas fromma. Det kan nämnas att
lokalbefolkningen också använde denna transportmöjlighet, t.ex. så gick turer mellan
Grensholmslandet och Höga på södra sidan av Roxen för kyrkobesökare där man sedan per
fot eller hästskjuts tog sig till kyrkan i Östra Skrukeby (Lindqvist 2009). På trettiotalet började
buss och bil ta över transporterna och redan på 1940-talet fanns dagliga bussturer på
landsvägssträckan Bonnorp – Linköping (ibid.).
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Figur 3. a) Stjärnorps ångbåtsbrygga 1900 (Lindqvist 2009). b) Resterna av Stjärnorps brygga 2017 (förf.).

Fig. 4. S/S Ejdern vid Waxholm 2009 (foto Bengt Nyman https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20830236).

Ångbåtarnas öden
Fartygen som möjliggjorde dessa transporter har haft skiftande historier men två är
fortfarande i drift i Sverige. S/S Ejdern (se fig. 4) byggdes på Göteborgs Mekaniska Verkstad
1880 och har fortfarande kvar sin koleldade kompoundångmaskin om 65 ihk. S/S Ejdern tog
ursprungligen 145 passagerare och är ett av världens äldsta koleldade propellerdrivna
ångfartyg med originalmaskin. S/S EJO byggdes också på Göteborgs Mekaniska Verkstad
men först 1902 och utrustades med en ångmaskin på 90 ihk och kunde ta 180 passagerare.
Den skrotades 1937. S/S Stjärnorp byggdes på Akers Mek. Verkstad i Oslo redan 1870 med
en 120 ihk ångmaskin som 1875 byttes ut mot en från Laksevåg Verkstad, Bergen. Fartyget
motoriserads under 30-talet med en dieselmotor. Hon var ursprungligen stationerad i Bodö
under namnet S/S Salten (se fig. 5) som kombinerat frakt- och passagerarfartyg. Numera finns
hon vid Oaxen som restaurang- och charterfartyg.
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Godstrafik
Nämnas kan att detta inte var den enda trafiken som berörde Roxen, i och med att Göta kanal
drogs genom sjön utgjorde den en viktig farled för varierande tonnage. Ett exempel är S/S
Trafik som byggdes redan 1857 på Motala Verkstad och som efter skiftande öden köptes av
Ångfartygs AB Trafik i Linköping på våren 1883. Hon sattes i ”trafik” på traden Stockholm–
Linköping vilket illustrerar det mer regionala resebehovet men det är en helt annan historia.

Figur 5. SS Salten (Stjernorp) i Bodö (http://www.stjernorp.se/about_the_ship.shtml)

Lars Rahm

Referenser:
Anna Lindqvist (2009) Sommarvillan – ett värdefullt kulturarv. Östergötlands Länsmuseum,
43 s.
Kerstin Holmgren (2009) Morfars far – Lars Magnus Strömfors. Memmingsforskaren nr. 1.
Skärgårdsbåtar.se.båtregister, www.skargardsbatar.se
http://www.faktaomfartyg.se/ejdern_1880.htm
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Memmingsforskarna tio år 2008-2018
Upprinnelsen till bildandet av vår förening var en studiecirkel i släktforskning som hölls i
bibliotekets lokaler i Skärblacka. Idén om att formalisera forskandet växte fram succesivt.
Första interimsstyrelsemötet ägde rum 14 april 2008. Närvarande var åtta presumtiva
medlemmar plus representant från ABF Östergötland. Tanken var nämligen att driva
föreningen på studiecirkelorganisatoriska grunder.
Vid nästkommande möte (12 maj) hade styrelsefunktionerna utkristalliserats (ordförande,
sekreterare, kassör och studieorganisatör).
Vid möte 7 juli förelåg förslag till föreningsstadgar och föreningsnamn vilka antogs vid
konstituerande årsmöte 1 september 2008. Härvid bildades således Memmingsforskarna
officiellt.
Den form av bildningsverksamhet interimsstyrelsen först inriktade sig på visade sig inte vara
fruktbar. Föreningen gick därför ganska snart över till ”traditionell” förvaltning.
Det officiella namnet är ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och lokalhistorisk
forskning i Memmingsbygden”. Memmingsforskarna är en förening som kombinerar
släktforskning och lokalhistorisk forskning. Memmingsforskarna är en förening vars
medlemmar, enskilt eller gemensamt, söker människors förehavanden i ett givet lokalt
historiskt sammanhang. Oavsett ifall egna släktanor föreligger eller ej.
Stadgarna anger dessutom inte vilket lokalsamhälle som avses mer än att föreningen ”skall
dokumentera Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden
härstammar från”.
I oktober 2008 beslöts att ansöka om medlemskap i Sveriges släktforskarförbund fr.o.m. år
2009. I november 2008 registrerades föreningens namn i kommunens föreningsregister och
domännamnet ”Memmingsforskarna.se” antogs.
Vi har genom åren producerat tolv ”Memmingsforskaren” (föreningens tidskrift) samt hållit
månatliga skrivarträffar där förutom artiklar till tidskriften avhandlats, även diskuterats
allmänna föreningsangelägenheter.
Vi har ett välfyllt referensbibliotek, sex datorer, ett antal CD-skivor och inte minst fotografier
och samlingar över personer, byggnader, affärsverksamheter m.m. för forskningsändamål.
Det är ett digert program av utflykter, föreläsningar och studiekvällar föreningens medlemmar
erbjudits under dessa tio år. Men även icke-medlemmar har bjudits på Öppet hus-dagar och
Arkivens dag-arrangemang.
Det är styrelsens förhoppning att till de tio åren ytterligare tio kan läggas, så att vi i någon
form kan fira Memmingsforskarnas 20-årsjubileum 2028.
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Memmingsforskaren nr 1-11
Ända från starten av Memmingsforskarna har diskussion förts om möjligheten att utge en
tidskrift med medlemmars forskningsresultat. Då ekonomin inte kunde medgiva tryckta
utgåvor beslöts att pröva enklare alster närmast motsvarande äldre tiders stencilerade skrifter.
Efter viss möda kunde så det första numret utges i november 2009. Därefter har vi lyckats få
ut ett nummer per år fram till 2017 då två nummer utkom.
Memmingsforskaren nr 1 2009
Rubrik
Om namnet Memming.
En byordning från Kullerstad 1777.
Om klädsel.
Odensåker och Väsby 1697.
Skattnatorpen 1.
Hur jag fick en storebror.
Busiga gossar i Löt och snälla i
Borg.
Kreatursstöld i Kimstad.
Ängstugan.
Undantag, vad är det?
Att plantera fruktträd.
Morfars far – Lars Magnus
Strömfors.
Stadgar för ”Memmingsforskarna”
Föreningen för släkt- och
lokalhistorisk forskning i
Memmingsbygden”.

Memmingsforskaren nr 2 2010
Rubrik
Vädertydor och professor
Hildebrandsson.
Laga skiftet i Lilla Rödja. Liten by –
stor förändring.
Ur Bergmästarearkivet.
Ärkebiskop Abrahams räfst 1596.
Ur folkminnessamlingarna.
Ett fynd från ett rivningshus.
Brudstugugång förbjuds.
3000 man kvar på fjället.
Johanna Dahlén – ett kvinnoöde från
1800-talets slut.
Välkommen till biblioteket!
Livgrenadjären Jonas Gärling.
Welander möter otyg i ladugården.

Författare
Gunnar Larsson
Gunnar Larsson
Kerstin Andersson
Gunnar Larsson
Kerstin Andersson
Annette Carlsson
Gunnar Larsson

Sida
4
5-9
10
11-17
18-19
20-21
22

Kerstin Andersson
Gun Häll
Kerstin Andersson
Kerstin Andersson
Kerstin Holmgren

23
24
25
25
26-30

Styrelsen

31-33

Författare
Gunnar Larsson

Sida
4

Elsie Andersson

5-8

Kerstin Andersson
Gunnar Larsson
(Gunnar Larsson)
Annette Carlsson
Gunnar Larsson
Kerstin Andersson
Kerstin Andersson

9
10-14
15
16-17
17
18-19
20-21

(Margareta
Törnvall)
Birgitta Arvidsson
(Gunnar Larsson)

22-23

23

24-26
27

Memmingsforskaren nr 3 2011
Rubrik
Om Vånga och Memmings härad. En
litteraturgenomgång.
Johanna Dahlén. En bouppteckning.
Runkbacken: Husesyn och
torparkontrakt vid mitten av 1800talet.
Att ringa i kyrkklockor.
Annandag jul i Kimstad.
Spiksmedsmästare Eric Öberg.
Bilder ur farfars resväska.
Tankar kring släktforskning.
Brevväxling mellan Christian von
Sydow och Per Olof Sundman.

Memmingsforskaren nr 4 2012
Rubrik
Borgs spruckna kyrkklocka ännu en
gång.
Fru söker bonde.
Trädgårdsmästarna Strömberg från
Stjärnvik.
Katekesfynd i Mjölby.
På cykel i släktens spår.
Konsum.
Karolina från Å.
Jakobslund.
En statarhustrus strävsamma liv och
leverne i Kullerstads socken i mitten
av 1800-talet och framåt.

Memmingsforskaren nr 5 2013
Rubrik
Hemmafru, en roll i en viss tid och i
ett visst sammanhang.
Wiktoria Nilsson – från Ravensbrück
till Skärblacka.
Från koncentrationsläger till
flyktingläger.
Att se livet och låta sig engageras – en
intervju med Märta Andersson.
Ebbe Tingström och
folkminnesinsamlingen i Vånga 1931.
Vad hände med 1850-års barn?
Boktips.

Författare
Gunnar Larsson

Sida
5-10

Kerstin Andersson
Kerstin Andersson

10-12
13-17

Gunnar Larsson
(Gunnar Larsson)
Gunnar Larsson
Pia Nilsson
Gunnar Larsson

18-21
22
23-26
27-28
29-31

Författare
Gunnar Larsson

Sida
5

Elsie Andersson
Cecilia Johansson

6-8
9-11

Annagreta
Johansson
Cecilia Johansson
Gunnar Larsson
Pia Nilsson
Kerstin Andersson
Barbro Jacobsson

12-13

Författare
Cecilia Johansson

Sida
5-10

Pia Nilsson

11-12

Kerstin Andersson

13

Cecilia Johansson

14-19

Gunnar Larsson

20-22

Kerstin Andersson
Margareta Törnvall

23-27
28

24

14-18
19
20-21
22-24
25-29

Memmingsforskaren nr 6 2014
Rubrik
Oskarsvägen. Ett gatunamn i
Skärblacka.
Hagalund i Jogestorp. Människor i en
backstuga under 150 år.
Sällsamma händelser. Brott och straff
i Vånga under början av 1700-talet.
Torpare vid Börgöl under 1700-talet.
Skattnatorpen, del 3.
Sovande kyrkobesökare och
hundbekymmer. Om kyrkvaktarens
bestyr i äldre tider.
Stöld av twinnor i Borg. Om vådan av
att bryta mot sjunde budordet.
Vångas första keramiker? Om fyndet
av ett lerkärl från båtyxetiden.
Krigaren Fritz Magnus Wolffelt. Om
en söndervittrad gravvård vid Borgs
kyrka.
Memmingsforskarna fem år 20082013.

Memmingsforskaren nr 7 2015
Rubrik
Berget. Skattnatorpen nr 4.
Anders Rickard Böe. Ett bohusländskt
öde i Svinesundsbrons skugga.
Ytterligare om Vångaborna och
tobaksrökning.
Filmjölkskaka.
Honolululimpan. En kulturskatt från
Skärblacka.
Min morfar Sköld Oskar Karlsson.
Varnad för lösdriveri. Om ett tragiskt
kvinnoöde.
Ett gravkors på Kullerstads
kyrkogård.
En gravsten på Kullerstad kyrkogård.
Vigda i Kullerstad 1850.

Memmingsforskaren nr 8 2016
Rubrik
Varberg. Om en by i Norrala socken,
Hälsingland.
Linells väg.
Norraladalens sjöfallsjord.

Författare
Kerstin Andersson

Sida
5-6

Gun Häll

7-8

Gunnar Larsson

9-12

Kerstin Andersson

13-18

Gunnar Larsson

19-23

Gunnar Larsson

24

Pia Nilsson

25-27

Gunnar Larsson

28-30

(Gunnar Larsson)

30-33

Författare
Kerstin Andersson
Kjell Nissengh

Sida
5-8
9-11

Gunnar Larsson

12-14

Barbro Jacobsson
Kerstin Andersson

15-16
17

Bertil Gustavsson
Kerstin Andersson

18-19
20

Kerstin Andersson
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Kerstin Andersson
Kerstin Andersson

22
23-26

Författare
Ingegerd Rahm

Sida
5-11

Kerstin Andersson
Lars Rahm

12-13
14-22

25

Okna station. Kullerstad sockens
första järnvägsstation.
Om namnet Skärblacka.
Sjöfallsjorden och Norrala.
Joël Blomqvist. Författaren till ”O hur
saligt att få vandra”.

Memmingsforskaren nr 9 2017
Rubrik
Apoteket i Skärblacka 50 år vid
Centralplan.
Eric Gustaf Godenius. Brukspatron på
Ribbingsholm.
Kanaldrömmar. Göta kanal genom
Skärblacka.
Gudsfruktan, kungatal och
fattigbrickor. Karlskoga bergslag
under 1770-talets nödår.
Vad kan man lära av
bouppteckningar?
Göstad tegelbruk.

Memmingsforskaren nr 10 2017
Rubrik
Laxfjärden. Om torrläggning av en
sjö.
Från Stockholms gränder till
Hälsinglands skogar. Om
utlokalisering av barn i slutet av 1700talet.
Stintorna från Hälsingland som blev
hattmodister i Mjölby.
Hagahallsvägen, Gunillaberg och
Karins Manufaktur.
Memmingsforskaren nr 11 2018
Rubrik
Lennart Zielfelt. Släktforskare,
märkesman och portalgestalt.
Sven Olber Olsson från Gärdserum.
Ett bidrag till knasologin.

Kerstin Andersson

23-25

Gunnar Larsson
Gunnar Larsson
Kerstin Andersson

26-27
28-29
30

Författare
Gunilla Dimitrov

Sida
5-6

Kerstin Andersson

7-8

Lars Rahm

9-19

Gunnar Larsson

20-25

Ingegerd Rahm

26-28

Pia Nilsson

29-31

Författare
Lars Rahm

Sida
5-14

Kerstin Andersson

15-19

Annagreta
Johansson
Ingegerd Rahm

20-23

Författare
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24-29

Bilder från tio års verksamhet

Första bilden visar huvuddelen av de medlemmar som bildade Memmingsforskarna, samlade i
föreningslokalen i Skärblacka Folkets hus 16 november 2008 för att diskutera framtida
aktiviteter. De flesta har blivit föreningen trogen genom åren.

En av de första aktiviterna var Kerstin Holmgrens guidning på Smedbruket den 12 november
2008.
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Femårsjubileet den 1 september 2013 ägde rum i Folkets hus med ett femtiotal ickemedlemmar närvarande. Här ser vi språkforskaren Jan Paul Strid hålla föredrag om ortnamnen
i Memmings härad.

Ett från första verksamhetsåret stående inslag är det uppskattade årliga återkommande
julbordet som medlemmarna till självkostnadspris erbjuds. Den alltigenom hemgjorda maten
är mycket uppskattad. Här en bild från julbordet den 2 december 2014.
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Ett annat återkommande inslag i verksamheten är utflykter och studiebesök. Här besöker vi
Grensholms slott den 20 maj 2017.

Regelbundet arrangerar vi Öppet hus så att även icke-medlemmar har möjlighet att pröva på
släkt- och lokalhistorisk forskning. Denna bild är tagen i samband med Arkivens dag 2017.
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