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Förord
Söndagen den 1 september 2018 firade Memmingsforskarna 10 år. Detta celebrerades genom
utställningar och föredrag i Skärblacka Folkets hus. Medlemmar hade producerat omväxlande
och mycket uppskattade utställningar som de cirka 65-70 besökarna under dagen kunde ta del
av. Dessutom fick hugade presumtiva medlemmar bevista vår föreningslokal och få en första
introduktion i släktforskning.
Östergötlands hembygdsförbunds ordförande, Denny Lawroth, informerade om förbundets
verksamheter och historiker Kalle Bäck höll föreläsning om torpbebyggelsen i Östergötland
och dess uppkomst och fall. Sist i denna skrift återfinns några bilder från arrangemanget.
I övrigt innehåller detta nummer fyra artiklar med så vitt skilda ämnen som vattentvist i
Hälsingland, frälsningsarmén i Skärblacka samt kakdofter och knappsamlande i Mjölby.
Den tidigare uppmärksammade trenden att artiklarna i Memmingsforskaren allt som oftast
behandlar historiska företeelser utanför Memmings härad håller således i sig. Detta är helt i
överensstämmelse med föreningens stadgar.
Att bidragen inte alltid behandlar specifika tilldragelser inom Memmingsbygden betyder inte
att de är irrelevanta för att förstå bygdens historia och samhällsutveckling. Tvärtom. Tankesätt
med åtföljande lagstiftning har över långa tidsperioder inneburit snarlika tydningar av
uppstådda problem inom vitt skilda lokalsamhällen.
Att man inte alltid ska utgå ifrån att problemlösningar ligger närmast sitt eget epicentrum
visas om inte annat av att jordens äldsta sten nu har återfunnits på månen.
Då vi så tidigt på året presenterar nr 13, är givetvis förhoppningarna stora att vi även i år kan
utkomma med ytterligare ett nummer under 2019. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar
att vässa sina pennor och inkomma med manus till styrelsen eller skrivarträffsmötena.
Nöjsam läsning i väntan på nästa utgåva!
Skärblacka i april 2019
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Knappar och lump

Inledning
”Den som samlat knappar hade fått ihop en förfärlig samling. Det fanns många sätt att indela
dem: man kunde dela dem i kalsongknappar, byxknappar, rockknappar o.s.v.” Citatet är ur
August Strindbergs ”De lycksaliges ö” kapitel 9 och är upphovet till knappologi-uttrycket.
Lump: ”begagnade och kasserade textilvaror som efter sortering och rivning kan återanvändas
i lumppapper och i textila eller andra fibrösa material (t.ex. som isolering och armering)”
(Nationalencyklopedin).
Dessa bägge företeelser, knappar och lump, har Annagreta lyckats synkronisera på en halv
A4-sida. Deltagare i Memmingsforskarnas skrivarträff har sedan utökat omfånget med egna
bidrag. Resultatet kan studeras här nedan.
Mammas knappar
Förr kunde man inte tänka sig att slänga en blus eller skjorta utan att först ta reda på
knapparna. Så gjorde också min mamma. Knapparna blev många. Det kasserade plagget gick
till trasmattor eller lump.

Knapptavla som Annagreta låtit rama in.
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Knapparnas äldsta historia
När exakt knappar som vi känner dem (som knäppanordning av klädedräkter) blev vanliga är
obekant men förekommer mer frekvent i arkeologiskt nordiskt material i början av
medeltiden. Genombrottet tycks ha skett på 1300-talet (KLNM 21:236ff). Dock finns
exempel av fynd i norska gravar från vikingatiden men dessa knappfynd härleds till seldon
och således ej till mans- eller kvinnodräkt. I Sverige tycks de äldsta knappfynden som
påvisbart kan kopplas samman med klädedräkt härstamma från senmedeltiden. Vikingatida
fynd finns visserligen (exv. från Birka) men bör mer betraktas som orientaliska handelsvaror
än ingående detalj i den inhemska klädeskulturen.
Lump
Återvinningen är inte något nytt, förr fanns det lumpsamlare. Han var i mitt minne en trashank
som kom med en damcykel. Gick från hus till hus och fyllde sin säck med avlagda kläder.
Förr gjordes papper och sedlar av lump. Det fanns något som hette lumppapper och användes
som stötdämpande under korkmattan. Det är ett svar jag fått av Leif ”Leffa Murre”
Andersson, 90 år. Han har varit snickare på fabriken i många år. Jag har frågat i bygghandel
och svaret är att nu heter det ”ullpapper”.
Handpapperstillverkning har funnits i Skärblacka. I massaveden blandades även lump. På
lumpvinden rensades och sorterades allsköns trasor, igengrodda av smuts och damm. Arbetet
utfördes främst av äldre kvinnor som var försedda med munskydd.
I Norrköping på Holmens pappersmuseum kan man se hur man gör papper för hand. Det går
bra att ta med utslitna lakan och jeans, som förvandlas till papper. Ett gäng pensionärer sköter
guidningen.
Lumphandlare
Innan kunskapen att tillverka papper av massaved blev spridd var det textilier som utgjorde
förutsättningen för papperstillverkning. Björn Helmfrid har i sin historik över Holmens bruk
redogjort för den handel med lump som pappersbruken bedrev. Häri beskrivs hur handeln
gick till på Louis De Geers tid. Produktionen skulle ”inriktas på blått, grått, kardus- och vitt
skrivpapper”. Försäljningen var i första hand inriktad på Amsterdam. Helmfrid noterar att
tillgången på lump i början av 1855 var ”synnerligen god” men att läget vid årets utgång
synbarligen förändrats. Generellt sett var det bristen på lump som drev fram nya processer för
papperstillverkning. Efter 1870-talet var det den kemiska massan som kom att dominera
(Wetterberg). Detta till trots fortsatte papperstillverkning av lump fram till sekelskiftet 1900
då den definitivt i vardagen ersattes av trämassa.
Lumpaffär i Skärblacka
I Skärblacka fanns en ”lumpaffär” noterad på karta som sägs beskriva samhället år 1906. Om
någon läsare vet mer om denna affär så önskar vi att kontakt tas med redaktionen via
Memmingsforskarnas styrelse.
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Utsnitt av principskiss över Skärblacka samhälle 1906 där ”Lumpaffär” återfinns i bildens mitt. Sannolikt
framtagen inför utbyggnaden av nuvarande gamla samhället på brukets mark. Lumpaffären ligger vid
Bolagsvägen nedanför nuvarande vattentorn.

Annagreta Johansson och Memmingsforskarnas skrivarträff

Referenser
Helmfrid, Björn. 1954. Holmenöden under fyra sekler.
KLNM: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1982. Del 21, supplement.
Uppslagsord: Knap.
Nationalencyklopedin. 1993. Uppslagsord: Lump.
Strindberg, August. 1890. De lycksaliges ö. I: Svenska öden och äventyr III.
Wetterberg, Gunnar. 2018. Träd. En vandring i den svenska skogen.
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Stämningsmålet mellan Skensta- och
Varbergsvikarnas grävningsföretag och
sågverksägaren Anders Gramer (B 3/1929)

Figur 1. Nedströmsvy av övre dammen vid Vågbro. På vänster hand och i mitten av dammen luckor och utskov.
Fotot ur Vattenbyggnadsbyråns utredning av den 24 sept. 1929 och ingår som inlaga i det aktuella
stämningsmålet (B 3/1929).

Inledning
Temat för denna genomgång är den potentiella motsättningen mellan jordbrukare och
vattenverksägare. Medan den första gruppen ofta strävade efter att dränera sina odlingsmarker
så sökte den senare, om möjligt, höja fallhöjden för att öka kraftproduktionen. Detta skapade
emellanåt konflikter som ibland berodde på tolkningen av rådande lagstiftning vilket kan
återspeglas i domstolshandlingarna. Det aktuella målet rörde jordbrukare i Norraladalen,
Hälsingland, och ägaren till vattenverken i Vågbro nedströms Norraladalen. Jordbrukarna
hade sedan många år försökt dika ut marker kring två grunda sjöar i dalen men med skiftande
resultat. Orsaken till detta var Lötåns dämning i Vågbro.
Källmaterialet
Fallstudien baseras på en avskrift av domstolsförhandlingarna i stämningsmålet mellan
Skensta- och Varbergsvikarnas grävningsföretag och sågverksägaren Anders Gramer (B
3/1929), vilka återfanns av Martin Södergren på hemmanet Warberg no. 1 sydost om
Warbergsviken och ställde dem till vårt förfogande. Hemmanet ägdes av hans morfar,
ordföranden i grävningsbolaget, Petrus Jonsson, tillika den som stämde vattenverksägaren
Anders Gramer i Vågbro. Petrus Jonsson var i sin tur son till den förste ordföranden i
grävningsbolaget, Mickel Jonsson.
De beslut som ligger till grund för sänkningen av Lötån i akt och mening att dränera
sankmarkerna kring desamma finns dokumenterade i tre akter (21-NOA-55 (1820), 21-NOA69 (1856) och 21-NOA-157 (1892)) i Lantmäterimyndigheternas arkiv. Övriga handlingar
finns redovisade i referenserna.
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Geografiska förhållanden
Avrinningen i Trönö och Norrala socknar sker i huvudsak genom ett vattendrag, Trönöån,
som börjar i Storsjön, går genom Trönödalen och byter namn till Norralaån nära forsarna i
Kungsgården för att därefter ansluta till de grunda sjöarna Skensta- och Varbergsvikarna.
Nedströms dessa byter ån ånyo namn, nu till Lötån, passerar genom små forsar och dammar
vid Vågbro, innan den rinner ut i Söderhamnsfjärden (fig.2).
Som tidigare visats (L. Rahm 2016) fanns på medeltiden en farled längs Lötån/Norralaån ända
upp till Kungsgården. Landhöjningen efter istiden har lett till en succesiv uppgrundning av
leden och samtidigt bildande av ny jordbruksmark, s.k. sjöfallsjord (se också G. Larsson
2016) fram till medeltiden. Uppgrundningen i Vågbro stoppade farleden samtidigt som
fallhöjden ner till havsnivån har ökat fram till nu (ca 0.8 m/100 år). Denna process avspeglas i
både den äldre bebyggelsens placering uppe längs dalsidorna mot skogen och i fördelningen
av jordbruksmark ner mot ån.

Figur 2. Schematisk karta över Norraladalen och Norralaåns lopp från Kungsgården ned till Skenstaviken och
Gränssundet som förbinder den förra med Varbergsviken samt byter namn till Lötån.

Agrara förhållanden
Åkrar med tvåskiftesbruk (odling vartannat år) låg närmast byarna varefter äng med höskörd
låg längre ned mot ån. Längst ned låg svaljorden. Begreppet svaljord är mycket specifik för
regionen, på den odlades främst lin (S. Nilsson 1999). Svaljorden var hårdvall som plöjdes
vart femte till tionde år. Lin odlades första året efter gödsling och sedan följde ett år med korn
eller havre varefter jorden fick växa igen ett antal år med gräs för slåtter. Säden användes
främst som foder till hästarna. Marken var ganska blöt. Detta brukningssätt hade sin topp
under 1700-talet då linet var en hälsingsk exportartikel av rang (E. Forssell 1955). Det
framgår av kartan (fig. 3) att svaljorden dominerade odlingsarealen åtminstone på 1770-talet.
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Figur 3. Jordbruksmark i Norraladalen på ömse sidor om Norralaån (blå) mellan Kungsgården (väster) och
Skenstaviken (öster) ca 1770 (efter S. Nilsson 1999).

Med en ökande befolkning under 1800-talet ökades efterfrågan på livsmedel och därmed
behovet av nyodling och markförbättring. Dikning och sjösänkning blev en riksangelägenhet
med statsmaktens lån och stöd. Detta började först tillämpas på de stora godsen i södra
Sverige (ex. Rutger Macklean på Svaneholm) där kunskap, kapital och arealer fanns att tillgå,
men spred sig senare över landet tillsammans med ändrade brukningsmetoder, först enskiftet
och sedan det laga skiftet, där jordbruksmarken koncentrerades till allt större,
sammanhängande, arealer för den enskilde jordbrukaren (K. Persson 2011). Detta var inget
mindre än en revolution för jordbruket. Flera försök gjordes också i Norrala socken att dika ut
sanka marker för att öka skördarna men också för att genomföra nyodling. Målet var att sänka
grundvattennivån genom att dränera marken.
Vattenkraftens utnyttjande
En delvis motsatt process pågick dock parallellt, nämligen att utnyttja vattenkraften till att
driva kvarnar, linskäktar, sågverk och benstampar (användes för att krossa djurben i
benmjölsframställningen, ett utmärkt långverkande gödningsmedel för jordbruket). Dessa
verk drevs med vattenflöden från dammar eller avledningskanaler i åarna. Vid dämning
höjdes vattenståndet och kunde därför göra odlingsbara marker uppströms vattensjuka. Denna
verksamhet gick alltså i motsatt riktning mot den utveckling som jordbruket strävade efter och
resulterade ofta i en klassisk social konflikt orsakad av vattenhushållningen. Samtidigt var
jordbruket beroende av framför allt mjölkvarnarna men också sågarna för både eget bruk och
för avsalu och skatt. S. Bodin (2011) finner fyra kvarnar i socknen i en karta från 1600-talet
(sannolikt J. Wervinghs ”geometriska avritning av byskogar och allmänningar i Norrala
1699”, V37-1:3). Dessa var s.k. skvaltkvarnar (fig. 4). Denna typ av kvarn var baserad på den
gamla handkvarnen och var förhållandevis enkel att bygga och erfordrade ett mycket måttligt
vattenflöde för driften (”den kunde drivas med så lite vatten som rann genom ett stövelskaft”).
Detta gjorde att den kunde placeras även i mindre vattendrag om malningen anpassades till
årstider med lämpliga flöden. Enligt S. Bodin skickade landshövdingen 1790 ut en förfrågan
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om bl.a. kvarnar i Hälsinglands socknar. I Norrala fanns det då 34 skvaltkvarnar. En del var
gårdskvarnar medan andra var samägda av flera gårdar. Andelar kunde köpas och säljas. På
1800-talet slogs skvaltkvarnen ut av större kvarnar som drevs med stora vattenhjul. De flesta
var s.k. tullkvarnar där mjölnaren tog en viss del av mjölet i betalning för malningen. För att
driva dessa fordrades kraftigare flöden och dessa krävde stora åar och dammar. Detta innebar
sannolikt att effekten av ökad reglering också ledde till ökad spänning och polarisering mellan
”dikarna” och ”dämmarna”, i vissa fall var de till och med representerade i en och samma
person!

Figur 4. Skiss av skvaltkvarns uppbyggnad. Skvaltkvarnen drivs av vatten som leds genom en vattenränna till det
horisontella skovelhjulet, ”skvaltan”. Kraftöverföringen sker sedan med en träaxel, "kvarnsnesen", via "seglet"
av järn, till den övre, rörliga kvarnstenen. Axeln stöder nedtill i ett borrat hål i en jordfast sten. Den nedre
kvarnstenen är fast och malningen sker mellan den och den övre roterande stenen. Säden hälls ner genom
"kvarntuten" och flödet till "kvarnögat" regleras till lämplig mängd med den rörliga "tryglan". Mjölets grovlek
kan styras genom att ändra avståndet mellan kvarnstenarna med hjälp av läderbitar vid seglets fästen. Det
nymalda mjölet samlas upp i "mjölkaret" och rinner sedan ner i säcken. (Ref. Kulturmiljö i Kronobergs län).

Sjötömmar
1820 fördelade lantmätaren E.G. Forsmansson ”sjötömmarna” kring Skensta- och
Warbergsvikarna (fig.5, akt 21-NOA-55) på varje angränsande hemman. Sjötömmar
betecknar här den mark som uppstod vid sänkningen av sjöarna. Det är den tidigaste
vattenåtgärden i Lantmäteriets arkiv rörande Skensta- och Varbergsvikarna. I vårt fall hade
Gränssundet, som sammanbinder de två sjöarna, dessutom grävts ut, vilket rimligen hade ökat
flödeshastigheten, sänkt vattenytan i Norralaån och frigjort tidigare ”sankmark”.
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Figur 5. Lantbruksingenjör E.G. Forssmansson upprättade denna karta 1820 i samband med uppdelning av
sjötömmarna kring Skensta- och Varbergsvikarna och tilldelade dem till flera byar och hemman i Norraladalen.
(Akt 21-NOA-55).

Den 2 december 1892 skedde syneförrättning med statens lantbruksingenjör Johan Nernst
(21-NOA-157). Skälet var en planerad sjösänkning av Skensta- och Varbergsvikarna som
skulle genomföras av ett av markägarna nybildat grävningsföretag. Dessa sjöar var grunda
slättsjöar (djup mellan 0,3 m och 2 m). Bottnarna bestod av dy och lera. De var omgivna av
forna grunda bottnar, numera stora, vattenskadade, marker (sjötömmar) tillhörande åtskilliga
byar i Norraladalen (fig. 6).
Avsikten var att sänka vattenståndet i sjöarna och reglera Norralaån till ett vattendjup som
nedströms liggande vattenverks uppdämningshöjd ”tillät” och därmed få tillgång till ny,
väldränerad, odlingsbar mark. Sänkningen skulle uppnås genom ökad genomströmning av ån
genom förnyad breddning av Gränssundet samt rensning av Lötån vid Sundsbrons forsar och
dämmen.
Syn av Vågbrodammen
De på ovan nämnda möte närvarande vattenverksägarna tillfrågades om fastställd
dämningshöjd i det nedströms liggande Vågbro men det visade sig att höjden inte hade
fastställts tidigare. Man utsåg då ett antal ”gode män” som fick i uppdrag att komma med ett
förslag efter bl.a. syn vid den aktuella dammen vid Vågbro.
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Figur 6. Karta över Skensta- och Warbergsvikarna gjord av lantbruksingenjören Johan Nernst 1892 i samband
med planeringen av utdikningen av Skensta- och Warbergsvikarna. Lötån sammanbinder Warbergsviken med
fallen i Vågbro längst ner till höger. Den skiftade marken kring sjöarna utgörs ursprungligen av våtmarker.
Profilen anger beräknad vattenyta vid full dämningshöjd vid Vågbro samt bottendjupet. (Akt 21-NOA-157).

I gruppen ingick fyra representanter för vattenverksägarna och fyra från sjösänkningsföretaget
(bl.a. Mickel Jonsson i Warberg no. 1, se I. Rahm 2016). Resultatet av deras arbete skulle
redovisas på nästa dags möte. Vidare enades man om att utgå från lagaskifteskartan vad gällde
tekniskt utförande och kostnadsfördelning. Beträffande jorden (äng, ej odlingsbar mark) som
erhållits vid sjösänkning eller landhöjning (G. Larsson 2016), så skulle företagets kostnader
fördelas efter denna jords fördelningsgrund.
Markvinster vid sjösänkningen
Johan Nernsts beräkningar av planerad sänkning gav totalt 78 ha 83 ar odlingsmark och 58 ha
11 ar sjötömmsjord (totalt 136 ha 94 ar) att brukas till äng, dvs ett tillskott på i medel ca 4 ha
jordbruksmark per deltagande hemman. Detta kan jämföras med den skattning av areal utifrån
hjälpskattelängden ”Gärder och Hjälper” från år 1535 (Brink, 1994), som redovisas i L. Rahm
(2016). Den senare gav en medelareal på ca 10 ha för de 31 bönder och landbönder som
verkade mellan Skenstaviken och Kungsgården. Denna skattning borde också vara giltigt för
hela Norraladalen. Det skulle i så fall innebära ett substantiellt tillskott till den brukade
arealen men notera att bruket av träda påverkar kraftigt den årligen odlade arealen. Dagens
medelareal jordbruksmark för gårdar i Gävleborgs län ligger på ca 27 ha men då har stora
strukturella förändringar i jordbruket skett under hela 1900-talet och trädan ersatts med
konstgödning.
Problemet med denna syneförrättning var att ingen överenskommelse om dämnings- och
sänkningsgränser för jordägare och vattenverksägare hade kommit till stånd beträffande
grävningen. Då förklarade de utsedda ”gode männen” att frågan redan var avgjord då
Häradsrättens Förlikningsdom av den 28 juni 1764 var den enda lagligen fastställda dom
rörande vattenverk och jord belägna utefter Norralaån såväl ovan som nedanför Varbergs- och
Skenstavikarna uti Norrala socken. Detta accepterade mötet enhälligt.
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En arbetsstyrelse bildades därefter för att leda det nystartade grävningsföretaget bestående av
ovan nämnde Mickel Jonsson (Varberg no. 1), Sven Svensson (Kolsta no. 5) och Hans
Persson (Närby sub 2). Den sistnämnde blev även utsedd till syssloman. Ett banklån på 2000
kr. upptogs som sedan skulle återbetalas med det förväntade statslånet.
Tidigare vattenkonflikter i Norralaån/Lötån
Som framgår av ovanstående har det funnits konflikter rörande nyttjandet av Norralaån/Lötån
sedan åtminstone 1764. Redan den 19 november 1863 (§109 i domboken för lagtima höstting
med Norrala tingslag å Tingsstället Mo Myskje den 19 november 1863) framgår det att
jordägare i byarna Hamre och Kjellene samt Warbergs, Sunds, Hagas, Styfjes och Borgs
byamän ånyo uttagit stämning å Vågbro vattenbruksägare (fig. 7).

Figur 7. Lötåns passage genom Vågbro vid laga skifte 1856 (21-NOA-69). Som framgår regleras flödet till de
olika vattenverken genom tre större dammar.

Trots upprensning av Lötån ovan Vågbro tegelbruk drabbades markerna av återkommande
översvämningar. Detta ansågs bero på att dammägarna ej öppnat dammluckorna vid höga
flöden. Redan i den tidigare nämnda förlikningsdomen (1764) hade det fastslagits att om
ägarna beständigt hålla dammen vid Vågbro tillsluten måste de stå till svar för detta
orättfärdiga förfarande och ersätta för tillfogad skada. På detta medgav ägarna att dammen
under senare år varit tillsluten genom förbyggnad. Vad resultatet blev av detta mål framgår
dock inte av handlingarna.
Grävföretag och stämning 1912
För att motverka återkommande skador påbörjades det ovan nämnda grävföretaget 1893 med
målet att sänka vattennivån i Skensta- och Varbergsvikarna, reglera Norralaån och torrlägga
vattenskadad mark. Detta avslutades 1897 (kostnad 40.000 kr) och resulterade i 79 ha
fullständigt torrlagd åker och äng samt 59 ha ofullständigt torrlagd jord. Detta fungerade till
en början men torrläggningen försämrades sedan succesivt.
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I juni 1912 tog ett stort antal jordägare i Norrala ut stämning för brott mot den gällande
förlikningsdomen. Dammägaren skulle ha gjort viktiga förändringar av dammen i förhållande
till 1764 års dom. Rättegången kom dock att röra sig om ifall svarandens damm var den
samma som 1764 års damm eller ej. Häradsrätten biföll käromålet men i överrätten blev
utgången en annan (10 oktober 1917). Dock kom man fram till att
i)
dammen var densamma som den i 1764 års dom
ii)
1764 års dom gällde fortfarande.
Slutsatsen var att Erik Jakobsson, den dåvarande ägaren, inte tagit till sig domslutet utan
använde dammen som en regleringsdamm i strid med 1764 års dom och att han höll
dammluckorna stängda uteslutande efter sina egna behov med vattenskador uppströms som
följd. Markägarna uppströms Vågbro var ej nöjda utan tog ut en ny stämning 1917 men det
målet ledde heller ingen vart. Ovanstående är ingen fullständig genomgång av vattenmål
rörande Lötån men ger en bild av de klassiska motsättningar som styrt vattenutnyttjandet
kring vattendraget under åtminstone de senaste århundradena och som till sin karaktär kan
anses var typisk för många vattentvister i landet.
1929 års stämning
Petrus Jonsson i Varberg (son till den tidigare nämnde Mickel Jonsson), tillsammans med Per
Olsson i Kolsta och August Persson i Borg (byar i östra Norraladalen) var 1929
styrelseledamöter i just Skensta- och Varbergsvikarnas grävföretag. Detta år stämde de
sågverksägaren Anders Gramer i Vågbro för olaga dämning av Lötån i Vågbro (fig. 7). Detta
skulle ha lett till vattensjuka odlingsmarker uppströms Vågbro och dessutom varit till förfång
för fisket. Stämningsmålet (B 3/1929) togs upp i Mellanbygdens Vattendomstol i Östersund
och rörde ”fastställande av bestämmelser rörande hushållningen med vatten vid svarandens
damm i Lötån/Vågbro samt om ansvar och skadestånd för olaga dämning”. Här dyker nu 1764
års skiljedom upp igen. Åter utgör den grunden för både kärandens och svarandens
argumentation.
För att understryka sin stämningsansökan inkom ordf. Petrus Jonsson med en
sammanställning av vad poliskonstaplarna Eriksson och Rydén (på P. Jonssons uppmaning)
observerat vid Vågbrodammen den 4 och 9 april liksom 2 juni 1920. Det rörde sig om
ovanligt högt vattenstånd i april trots 10 öppnade dammluckor medan det var ca 1 fot lägre
vattenstånd i juni då alla luckorna var stängda. Åkrarna stod ej under vatten uppströms men
trots detta var de blöta. På grund av den ringa lutningen av ån så trängde troligen vatten upp i
åkrarna. Hade luckorna varit öppna så borde vattnet i ån varit lägre och marken torrare. Dessa
klagomål upprepas nu under åren. Exempelvis så kan landsfiskal Nordlander konstatera den
10 juni 1925 att endast en regleringslucka var halvöppen och resten stängda medan de lågt
liggande jordägorna vid Skensta- och Varbergsvikarna var översvämmade. Motsättningen
mellan jord- och dammägare är uppenbar. Under förhandlingarna försöker båda parter och
deras juridiska ombud argumentera för sin sak med diverse resonemang kring och tolkning av
1764 års förlikningsdom. Bl.a. anlitar svaranden AB Vattenbyggnadsbyrån för att försöka
skatta åns flöde vid Vågbro under olika vattenståndsförhållanden utnyttjande tidigare nämnda
ingenjör Nernsts profilmätningar efter rensningar i Lötån (fig. 6 och 8). Båda parter gör sitt
bästa att hitta argument som stödjer den egna ståndpunkten och svärta ner motståndarens med
stöd av respektive juridiska ombud.
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Utslaget
Dom kom den 22 december 1930. Här går rätten igenom vilka handlingar och regler som
ligger till grund för dammägarens rätt till dämning och hushållning med vatten vid dammen.
Vatttendomstolen anser att dessa frågor avgjordes redan den 10 januari 1893 på det
sammanträde som tidigare nämnts med delägarna i grävningsföretaget, lantbruksingenjören
John Nernst, samt de gode män som meddelade att frågan om dämmrätt för såväl verks- som
jordägare såväl vad verken och blivande grävningar gäller, var avgjord och det genom
förlikningsdomen den 28 juni 1764!

Figur 8. Uppströmsvy av övre dammen i Vågbro uppmätt av AB Vattenbyggnadsbyrån. Den ingick i deras
flödesberäkningar i anslutning till stämningsmålet (B 3/1929).

Svaranden hävdade att det var ”oklart” vilka förhållanden förlikningsdomen 1764 gällde för.
Han ansåg det förekommit ”olagliga” grävningar men då han inte kunde styrka deras omfång
och beskaffenhet så fann Vattendomstolen att domen gällde oförändrad.
Domen ålägger dammägaren att öppna dammluckorna så snart vårfloden är förbi och utnyttja
vattenflödet även om det är april eller maj men kommer vårfloden senare skall luckorna vara
stängda till den 18 maj. Han får även täppa luckorna om hösten om ej någon höstflod
inträffar. Dessutom bestämdes det att ”Vågbrolaget” får täppa till dammen med ”stycken” så
länge man inte dämmer ån! Vattendomstolen finner alltså att dammägaren skall hålla luckorna
öppna under vegetationsperioden men ges samtidigt viss rätt att dämma! Därmed finner
domstolen att det råder en viss oklarhet om regelverket och att, i enlighet med Vattenlagen,
dämningsrättens innehåll bör av Vattendomstolen närmare preciseras!
Pudelns kärna är till vilken höjd ån får dämmas utan att skada ovanliggande mark i enlighet
med de förhållanden som var rådande då beslutet togs 1764. Dämningsgränsen är oftast den
enda konkreta punkten i äldre vattendomar. Det har visat sig vara svårt att fastställa detta
vattenstånd då variationerna i vattenflödet och grundvattennivåerna är stora. Under
antaganden om tänkbar tillåten högsta vattenståndsnivå för 1764 års domslut så nämns
exempelvis inte den relativa höjningen av markytan pga landhöjningen om ca 1,2 m sedan
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dess, vilket kan ha lett till ändrade flödesförhållanden. I stället fastställer domstolen vilken
högsta nivå som är tillåten under olika årstider trots avancerade beräkningar av både utflöde
och sänkt vattenstånd. Till detta kommer nu detaljerade regler för hur vissa dammluckor ska
vara öppna för att tillgodose den lekande fiskens behov. Med detta sagt finner rätten icke att
svaranden har hushållat på sådant sätt att uppströms liggande marker ha försumpats eller att
fisket ovan dammen skadats! Men svaranden har ej hållit föreskriven öppning i dammen.
Därför döms han att böta 200 kr. till Kronan.
Resultatet av denna tvist var därmed tämligen obetydlig. Böterna motsvarar idag exempelvis
betalning för lika lång arbetstid som 37 000 kr. ger för en manlig löntagare (Edvinsson &
Söderberg, 2011). Sannolikheten att domen skulle leda till en radikalt förbättrad
vattenhushållning var liten. Behovet av jordbruksmark har dock sedan dess minskat succesivt,
ca 25% sedan 1920 och fram till 2004 (www.jordbruksverket.se 2005:4) bland annat pga
konstgödning och mekanisering. Men befolkningen har också ökat kraftigt liksom
livsmedelskonsumtionen. Detta och en minskning av jordbrukssubventionerna har i sin tur lett
fram till en hög livsmedelsimport men detta är en helt annan historia.
Den rättsliga bakgrunden i vårt land
Här följer ett försök att teckna den historiska bakgrunden vad gäller den i målet berörda
vattenlagstiftningen. Sjöar och vattendrag har varit mycket viktiga vad anbelangar
kommunikationer, flottning, vattenkraft och fiske. I Sverige reglerades därför tidigt berörda
vatten. Redan under medeltiden fanns det i landskaps- och landslagar sådana bestämmelser
(Strömberg, 1984). Sedan dess har brukandet av ”nyttigt vatten” och avlägsnandet av
”skadligt vatten” funnits med i lagstiftningen. Detta är en gammal princip som Sverige delar
med Finland och Norge, dvs att rätten till vatten, rådigheten, i första hand åligger den som
äger fastigheten där vattnet finns. Dagens lagstiftning liksom äldre lagstiftning grundas på
denna princip (Bengtsson, 2015).
Rätten att utnyttja vattendrag
När det gäller vatten talar man alltså inte om "äganderätten", utan i stället innebär rådigheten
rätten att utnyttja vattnet och företa åtgärder såsom att styra detta vatten genom
vattenverksamheten. Denna rättighet är positiv och betyder inte att andra förhindras använda
detta vatten (Bengtsson, 2015). Detta formulerades redan under 1300-talet i Hälsingelagen i
bestämmelsen att "den äger vatten som land äger". (Med land avsågs troligtvis stranden.)
Detta gäller även Yngre Västgötalagen från andra halvan av 1200-talet liksom det
reflekterades i den ovannämnda 1734 års lag. Hälsingelagens princip är unik för svensk rätt, i
den germanska och romerska rätten låg rätten till vatten i det allmännas hand.
Kungsådran
Strandägarens rätt till vattnet var dock inte absolut, kungsådreinstitutet var en sådan
inskränkning i äganderätten. Det har sitt ursprung i tidig medeltid och skulle hindra att vissa
vattendrag stängdes eller överbyggdes till förfång för fisket, flottningen eller sjöfarten.
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1734 års lag fastställde att en tredjedel av vattnet skulle hållas öppet, där kungsådra av ålder
funnits. År 1766 kom en fiskeristadga, som föreskrev även en s.k. mindre kungsådra, vilken
skulle utgöras av en sjättedel av vattnet i vattendrag även där kungsådra inte funnits tidigare,
men i vilka det var av vikt att vattengenomströmningen inte hindrades. Som framgår av fig. 7
så är alla dammarna i Vågbro heltäckande men i enlighet med 1764 års domslut fick Lötån
inte helt tillslutas utan att fiskens lekvandring garanterades och detta redan två år innan 1766
års fiskeristadga tagits. Sannolikt tillhörde inte Lötån de vattendrag som omfattades av just
kungsådreinstitutet men fiskens vandringsvägar skulle garanteras ändå genom ett visst
öppethållande av dammarna.
1734 års lag
Trots få likheter med dagens lagstiftning är det 1734 års lag som gäller än i dag, om än
kraftigt reviderad. I och med den fick Sverige för första gången en heltäckande lag som gällde
för både städer och landsbygd, tidigare gällde skilda lagar för stad och land. I denna lag
infördes regler om tillgodogörande av vatten i nyttigt syfte samt regler om dikning i lagens
20de kapitel, byggningabalken. Den kompletterades 1824 och 1841 med nya regler rörande
dikningen.
Vattenverksamhet var inte tillståndspliktig enligt 1734 års lag men vattenverksägaren var
ovillkorligen ansvarig för att verksamheten inte skadade andra jordägare uppströms eller
nedströms verksamheten (von Seth, 1903). Det var dock upp till den enskilde att bedöma hur
långt dennes rättigheter och skyldigheter sträckte sig (Heeb, 2014). Den skyddade vad som i
dag skulle likställas med allmänna intressen, exempelvis fick inte en båtled blockeras helt
utan den var tvungen att bevaras öppen till viss del. Påföljden om exempelvis en uppförd
damm medförde skada för någon kunde bli en eventuell utrivning (Flodin, 2011).
Dikningslagen 1879
Genom 1879 års lag om dikning och annan avledning av vatten, även kallad dikningslagen,
särskildes markavvattningsbestämmelserna från byggningabalken (Strömberg, 1984). I och
med denna dikningslag och 1880 års vattenrättsförordning tillkom den första faktiska
lagstiftning som innehöll tillstånd för vattenverksamhet och med den en större rättssäkerhet än
tidigare. Det faktum att tidigare lagstiftning inte haft en allmän tillståndsprövning, fick till
följd att det rådde osäkra förhållanden för de som bedrev en verksamhet med anknytning till
vatten. Trots att denna verksamhet kunde ha bedrivits länge kunde den tvingas att avvecklas
om någon opponerade sig mot den och drev frågan i domstol (Naturvårdsverket, 2008). Denna
dikningslag reglerade för första gången den defensiva vattenrätten. Den var grunden till en
modern lagstiftning om gemensam dränering av åkermark och reglerade avledningen av
vatten från den egna fastigheten till fastigheterna bredvid. Lagen innehöll även regler rörande
samverkan i de fall osämja rådde mellan fastighetsägarna kring nytta, utformning eller
underhåll av verksamheten (Heeb, 2014). Den defensiva vattenrätten handlade alltså om att
minska vattnets skadliga verkningar (Flodin, 2011).
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Vattenlagen 1918
Därefter kom 1918 års vattenlag som var den första allomfattande lagen för vattendrag. På så
vis skilde den sig från tidigare lagstiftning som inte behandlade varken den defensiva eller
den lukrativa vattenrätten för vattendrag (Flodin, 2011). Genom denna lag inrättades även
vattendomstolarna för att pröva de vattenrättsliga målen. 1920 var de indelade i fem regioner:
Norrbygden, Mellanbygden, Västerbygden, Söderbygden och Österbygden. Det aktuella
målet tillhörde Mellanbygdens domstol (Östersunds tingsrätt).
Avslutning
Man kan imponeras över de insikter i vattnets roll i både natur och samhälle som återspeglas
redan i de medeltida Landskapslagarna och som, om än i reviderad form, återfinns i dagens
moderna lagstiftning. Revideringarna reflekterar också var samhällets/statens intressen fanns
under olika epoker, från fiske och transporter på medeltiden, dikning och flottning under 1800
talet, till vattenkraftsindustrins behov under förra seklet. Trots detta framstår domstolarnas
roll i de tvistemål i Norraladalen som redovisas här paradoxalt nog som tämligen tandlös.
Ett stort tack till Martin Södergren som driver släktgården Varberg no. 1. Han har ärvt en
mängd handlingar rörande det aktuella tvistemålet och givit oss tillgång till dem.

Lars Rahm
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Frälsningsarmén i Skärblacka kår

Bild ur Frälsningsarmén i Sverige, 1945.

Inledning
Vi har i vår förening, Memmingsforskarna, fått tillgång till ett stort bildmaterial efter fotograf
Alfred Påhlsson som verkade i Skärblacka på 1900-talet. Han var också aktiv frälsningssoldat
och under många år kårchef. Dessa bilder från olika samlingar och med många deltagare
stimulerade oss till efterforskningar om Skärblacka kår av Frälsningsarmén i Sverige.
Frälsningsarmén fanns i Vånga/Skärblacka-området i närmre 100 år. Verksamheten startade
1890 under en tid av stor expansion av bruken på orten och stora sociala förändringar med
inflyttning av fabriksarbetare. Det var en tid med stor längtan efter större frihet från
överhögheten i form av kyrka, brukspatron och stat. Under denna tid växte även andra
frikyrkor fram och arbetare organiserade sig fackligt. En annan grund för Frälsningsarméns
framväxt var den sociala och andliga misär som man aktivt stred emot. Det manifesterade sig
i kamp mot alkoholmissbruk och prostitution samt att man identifierade och stöttade svaga
grupper som t.ex. dövstumma och blinda.
Historik internationellt
Frälsningsarméns startade i London i England. Dess grundläggare och förste general var
William Booth, f 1829. Hans missionsarbete i East End i London ledde till bildandet av
organisationen Kristna Missionen, som sedan utvecklades till Frälsningsarmén med en
organisation av militärt mönster. Organisationen mötte till början stort motstånd men vann
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efterhand alltmer respekt för sitt innehåll av både andligt och socialt arbete. När William
Booth dog 1912 fanns Frälsningsarmén i 58 länder.

William Booth 1829-1912 (Wikipedia).

Catherine Booth 1829-1890 (Wikipedia).

Catherine Booth, f 1829, var gift med William och var hans medhjälpare i att lägga grunden
till och utveckla Frälsningsarmén. Hon har kallats ”Frälsningsarméns moder”. Ett utmärkande
drag i rörelsen var att kvinnor och män var likställda i arbetet. Catherine Booth var drivande i
detta. Hon avled 1890.
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Historik i Sverige

Hanna Ouchterlony 1838-1924 (Svenskt biografiskt lexikon).

Banbrytande för Frälsningsarméns arbete i Sverige var Hanna Ouchterlony, f 1838. Hon kom
i kontakt med rörelsen 1878. Efter ett par vistelser i London för att studera arbetet, fick hon
1882 uppdraget att ”begynna frälsningskriget”. Intresset för den nya rörelsen var stort och
man samlade stora skaror till gudstjänsterna. Nya kårer öppnades och efter fem år fanns det
tjugofem stycken. Myndigheterna var däremot skeptiska och försökte på olika sätt hindra
verksamheten. Vid tjugofemårsjubileet var kårernas antal 228!
Frälsningsarmén i Sverige och Stockholm började tidigt att utföra hjälparbete bland fattiga
enligt förebild från slumarbetet i London. Man startade bespisningar, räddningshem för
prostituerade kvinnor och härbärgen för män. Man utvecklade tidigt en verksamhet bland
dövstumma och blinda.

Skärblacka
Skärblacka kår av Frälsningsarmén i Sverige öppnades 1890 av kapten Maria Rosenblad och
löjtnant Hedlund.
Verksamheten började i Vånga där hemmansägaren Nils Olsson på Restads Mellangård upplät
mark vid Hagängen. Där byggdes den första armélokalen. År 1906 flyttades arbetet till
Skärblacka eftersom allt fler av soldaterna kom därifrån och man valde då att flytta med
lokalen samt att utvidga den.
Kåren hade flera perioder av väckelse. 1890-91 i Vånga och senare i Skärblacka. Under dessa
perioder fylldes lokalen kväll efter kväll av intresserade åhörare och medlemsantalet i kåren
steg till omkring 100 soldater.
Man byggde till en officersbostad år 1911. 1923 renoverades huset invändigt. I byggnaden
fanns en möteslokal som rymde 200 personer samt soldatrum för 50 personer.
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Utöver gudstjänster och olika samlingar byggdes även annan verksamhet upp. Exempel på
detta är söndagsskolan som startade redan 1890 och fortsatte minst till i mitten av 1960-talet.
Under många år leddes den av Karin Andersson, som hade titeln Censurunderbefäl.
Hjälptrupp bildades 1935. Den hade som syfte att stödja det arbete som den lokala kåren var
ansvarig för och där man kunde vara med utan medlemskap i armén.

En tidig bild av söndagsskolan, okänt vilket år.

Söndagsskolan under ledning av Karin Andersson.
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Strängmusikkåren som bjöd på både sång och musik startade också den 1890. Den fyllde en
viktig funktion i gudstjänstlivet men också vid utåtriktad verksamhet på gator och torg.

Hornmusikkåren startade 1911 under ledning av Joel Mellberg. Den hade sin givna plats i
gudstjänsterna, men länge bidrog den också med musik vid olika högtidstillfällen och inte
minst i samband med firandet på 1 maj, då Skärblackas invånare väcktes av musikkårens
morgonvandring genom samhället.
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År 1935 invigdes de första pojkscouterna. Redan 1936 hölls ett stort scoutläger i Grensholm.
Av andra bilder från Påhlssons samlingar kan man se att scoutkåren deltog i flera andra läger
och även gjorde en resa till huvudstaden. Här en bild från ett av de många scoutläger kåren
deltog i.

Flickscoutkåren startade 1943. Även flickscouterna var aktiva deltagare i läger och gjorde
utflykter av olika slag. Här en bild från ett läger i Bankeryd.
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Scoutstugan vid Brunnsvik på västra sidan av Glan.
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Syföreningen började sitt arbete 1925. På 1940-talet leddes den av Anna Almqvist.

Funktionärer
År 1945 fanns följande funktionärer för ungdomsverksamheten:
Ungdomsfanjunkare Karin Andersson
Kårchef Alfred Pålsson
Avdelningschef Harald Pålsson
Kårchef Eva Pålsson
Kaplan Annie Blomdal
Ledningen i Kåren bestod 1945 av:
Lilly Gunborg Fagergren, Adjutant
Karin Sofia Andersson, Censurunderbefäl
Simon Valfrid Bjärbom, Skattmästare
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Josef Valfrid Moberg, Sekreterare
Carl Emmanuel Carlsson, Musikmästare
Ragnhild Viktoria Hansson, Strängmusikledare
Många är de Skärblackabor som deltog i ungdomsverksamheten hos armén. En del av dem
blev också soldater och officerare. Nämnas kan Kerstin Alm, som var officer och numera är
pensionär. Hon och maken Leif vigdes i lokalen. Marianne Westberg blev soldat 1952 och
arbetade senare som slumsyster under åren 1957-1965 i Stockholm, Örebro och Norrköping.
Kårens verksamhet avtog med åren. 1986 fanns den fortfarande kvar, men den lades ner något
år senare. Lokalen hade då sålts till en privatperson.

Ingegerd Rahm och Pia Nilsson

Referenser:
Fotograf Alfred Påhlssons bilder där inget annat nämns.
Fred och Gun Bjärbom som bidragit med tolkning av bilderna.
Frälsningsarmén i Sverige – ett minnesverk, utgivet 1945.
Skärblacka - krönikor från en gången tid, Kullerstad-Skärblacka hembygdsförening 1982.
Personliga intervjuer 2018.

Doftminnen
Mitt luktsinne finns inte kvar. Men många minnen av dofter i olika sammanhang ligger kvar i
huvudet. Ett exempel är när mamma bakade sina älsklingskakor; vaniljdrömmar. På den tiden,
jag var runt 10 år, hade vi järnspis.
Dagen innan hade vi varit till saluhallen i Mjölby och köpt smör över disk. På morgonen gick
jag till skogs för att plocka tallkottar. ”Drömmar vill inte ha så varmt i ugnen”, sa mamma,
”det räcker att lägga in några tallkottar i taget.”
I de gamla recepten jag har kvar börjar texten ofta ”Smöret tvättas och röres med sockret”.
Hur gick det till att tvätta smöret? Jag har frågat Vera 94 år och min granne Maj 89 år. För att
inte kakorna skulle smaka salt, tvättades smöret i kallt vatten i en bunke. Det fanns en speciell
slev med räfflor som användes, eller med handen. Flera gånger byttes vattnet tills det klarnat.
I det hemkärnade smöret fanns det mycket salt för att det inte skulle härskna.
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Degen blev klar och rullades till kulor som lades i prydliga rader på små plåtar. Efter en tid i
ugnen hade de gräddats till underbara små spröda och vackra kakor. Doften kom från de små
svarta prickarna, tagna ur växten vanillins frökapsel.
Någon hade skördat, kanske på Madagaskar, sålt till Sverige och vi fick njuta av aromen och
doften.
Här ett recept på vaniljdrömmar ur ”Margretas kokbok” från 1949, sid 142:

Annagreta Johansson

Bilder från 10-årsjubileet genom Roger Anderssons
kameralins

De tolv dittills utkomna Memmingsforskaren till försäljning.
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De hemlagade äppelkakorna var mycket uppskattade.

Besökare tar del av utställning om torget i Skärblacka gamla samhälle.
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T.v: Denny Lawroth informerar om Östergötlands hembygdsförbunds verksamheter.
T.h: Ordföranden tackar Kalle Bäck efter föredrag om torpbebyggelse i Östergötland.

I förgrunden bokförsäljning och i bakgrunden syns utställningar som besökarna kunde ta del av.
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