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Förord 
 

För tredje året i följd deltog Memmingsforskarna i det riksomfattande arrangemanget 

Arkivens dag. Denna gång med sjön Glan i fokus. Arrangemanget var lyckat med 

många besökare och berättarglädjen var stor på temat ”gömt och glömt” på och vid 

Glan. 

I Östergötland är det länets Arkivförbund som är sammanhållande organisation 

gällande Arkivens dag. Lokala arrangörer är bl.a. kommunala myndigheter men 

framförallt enskilda lokalhistoriska föreningar. Närmare hälften av arrangörerna i 

Östergötland återfinns inom Norrköpings kommun.  

Ska detta då tas som intäkt för att Norrköpings kommun tar ett större ansvar för 

medborgarnas lokalhistoriska intresse än andra östgötska kommuner? Eller är de 

lokalhistoriska föreningarna inom kommunen mer aktivt utåtriktade än andra 

östgötska likartade föreningar? Eller är det endast ett utslag av det kultur- och 

naturgeografiskt omfattande och skiftande område, från skogsbygd över slättbygd till 

skärgård med en storstad i centrum, vilket karakteriserar kommunen?  

Nåväl. Här föreligger nummer 15 av Memmingsforskaren och som vanligt erhåller 

alla som betalt medlemsavgiften numret ”gratis”.  

Denna gång kan vi förundras över erkännandet av en lastbilsstöld som skedde i 

Mjölby för en herrans många år sedan men som nu äntligen fått sin förklaring. 

Vidare ges exempel via tidningsfynd i antikvitetsbyrå på hur historien trots allt tycks 

upprepa sig om än i andra skepnader. 

En annan artikel behandlar våndan av att slakta den gris som blivit likt en 

familjemedlem men en vånda som uppvägs av den mängd mat som grisen återbördar. 

Märta Måås-Fjetterström är en av Sveriges mest kända textilkonstnärer och dessutom 

bördig från Kimstad. Hon finns representerad på många svenska golv och väggar 

genom hennes smakfullt designade mattor och gobelänger.  

En gång var torghandeln den marknad som så gott som alla invånare i 

Skärblacka/Ljusfors hade att förhålla sig till. En längre artikel beskriver de 

torghandelsplatser som här funnits.  

Biomaskinisten, esperantofantasten, radioteknikern Evert Karlsson beskrivs livfullt 

av dottern. 

Om de kooperativa föreningarna i det småländska Glasriket och en av dess anställda 

kan vi ta del av i två kortare artiklar. Artiklarna borde kunna inspirera till en större 

kartläggning av kooperativa föreningar inom Memmings härad. 

Slutligen diskuteras förhållandet Haget/Hagbo och ABC-bron i Skärblacka. En inte 

helt okomplicerad historia. 

Som vanligt således ytterligare en spännande utgåva!  

Vi återkommer med nytt nummer så fort vi har nog med manus. Så återigen den 

återkommande uppmaningen, vässa pennorna och skriv! 

 

Redaktionskommittén december 2019 
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Torghandeln i Skärblacka 

 

 

 

Under andra halvan av 1800-talet skedde en stark utveckling av Skärblacka. Den 

tidigare småskaliga järnhanteringen omvandlades till papperstillverkning och denna 

skedde i stor skala. Kullerstads sockens befolkning ökade från ca 130 invånare 

omkring år 1760 till 369 år 1820 och till 775 invånare år 1860.  Detta ställde dels 

krav på bostäder men inte minst möjligheter till att köpa mat, kläder och andra 

förnödenheter 
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Torghandeln i Skärblacka utvecklades i slutet av 1800-talet vilket finns beskrivet 

dels i boken Skärblacka – Krönikor från en gången tid samt i en berättelse av Evert 

Adolfsson från 1978. 

Det första torget var beläget på planen nedanför Ekudden och etablerades omkring 

1890. I början av 1900-talet startade också torghandeln vid Ljusfors och ungefär vid 

samma tid flyttades kommersen från Ekudden till platån ovanför torgbacken, med 

järnvägen i norr och Blåvång i söder, i det område som idag kallas Gamla samhället. 

Ledningarna vid Ljusfors bruk och Skärblacka bruk bidrog starkt till att torghandeln 

utvecklades. Under lång tid drevs båda dessa torg och fram till slutet av 1930-talet 

var det på torget man handlade.  

Handeln hölls öppen varannan vecka på respektive plats beroende på när arbetarna 

vid fabrikerna fick sina löner. På så sätt anpassades utbudet till när folk kunde handla 

och försäljarna fick säker avsättning för sina varor. Där fanns varor av alla slag, 

matvaror, kött, tyger, sybehör, kläder m.m.  

På den kopia av en kartskiss över Skärblacka, som finns bifogad i boken Skärblacka 

- krönikor från gången tid är platserna för torgen markerade och de beskrivs närmre 

utifrån de kunskaper vi kunnat få fram. Bildmaterialet är dels hämtat ur Skärblacka-

boken, dels ur privata samlingar. 

 

A. Första Torget 

Det första torget i Skärblacka var beläget på planen nedanför Ekudden och starten 

var omkring 1890. Bönder från Vånga och Kullerstad kom med sina produkter, 

liksom trädgårdsmästare i trakten. Även handlare från Norrköping deltog i utbudet 

och sålde varor från enkla bord, det kunde vara husgeråd, kläder och skor. Berättelser 

finns om nasare och gårdfarihandlare som sålde diverse saker. Torget blev en 

samlingsplats där det ibland även bjöds på underhållning och teater.   

 

 

 

 Oxar med höskrinda nedanför Ekudden. (Ur: Skärblacka – krönikor från gången tid). 
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B. Torget vid Ljusfors 

Torghandeln vid Ljusfors startade troligen i början av 1900-talet och fanns där till 

omkring 1930. Disponent Hedenström, som betydde mycket för utvecklingen av 

Ljusfors bruk, stod som ”fadder” för torghandeln.  

Ljusforstorget var beläget nära Ljusfors pappersbruk och det stora bostadshuset där 

många av arbetarna bodde (”Stora Arbetarebostaden”). Intill torget fanns också ett 

handelshus som inrymde Konsum och Bröderna Arvidssons köttaffär. Torgstånden 

fanns utomhus runt torget och pumpen.                                           

Skissen nedan är ritad efter beskrivningen av Evert Adolfsson. 
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Stora gårdsplanen vid Ljusfors och Konsumaffären. Här ägde torghandeln rum. (Ur: 

Skärblacka – Krönikor från gången tid). 

 

Utanför Konsum i Ljusfors. Fotograf okänd. (Foto privat). 

 

Torget i Gamla samhället 

I början av 1900-talet flyttades torghandeln från Ekudden till platån ovanför 

torgbacken, med järnvägen i norr och Blåvång i söder och det kallades nu i folkmun 

för Torget.  Skärblacka bruk AB anlade detta nya torg, med fasta längor för stånden 

och även stallar för hästarna. En del varor fraktades på järnväg från Norrköping, 

varefter Hinrik med sin häst svarade för transporten den sista biten. Även nu var det 

handel varannan vecka, följande avlöningsdagar. Torghandeln upphörde på denna 

plats 1937. 

En som tydligt mindes hur det gick till på Torget och hur allt såg ut, var Asta 

Lundgren, som berättat om detta för Pia Nilsson och tillsammans har de gjort bilden 

på nästa sida utifrån hennes minnen. 
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Torget vid Centralplan 

Vi har inte hittat några dokument om när torghandeln vid Centralplan började.  

Skärblacka centrum flyttades succesivt dit i början av 1960-talet, vilket framgår av 

handlingar och annonser rörande Karins manufaktur som var belägen på 

Hagahallsvägen i Gamla samhället. Sedan dess har torghandel bedrivits på 

Centralplan en gång i veckan och detta fortsätter alltjämt med varierande utbud.       

                                        

 Birger Perman besöker Anders från Blå Kustens fiskerökeri.  
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Fröjds torghandel. 

 

 

Pia Nilsson säljer bröd från Skärblacka Hembageri. 

 

Pia Nilsson och Ingegerd Rahm 

 

Referenser:     

Evert Adolfsson, 1978, skrift om Ljusforstorget. (Privata anteckningar) 

Skärblacka - Krönikor från gången tid, 1982.  Utgiven av Kullerstad-Skärblacka 

 Hembygdsförening.                                                  

Östergötlands dagblad, 1938. Datum okänt.                                                                                             

Ingegerd Rahm, 2017. Hagahallsvägen, Gunillaberg och Karins Manufaktur, 

 Memmingsforskaren Nr 10. 

Privata bilder.                
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Vägen till den viktiga skinkan 

 

Slakten på grisen var starten på julbestyren för mig två år i rad. Vi bodde på gården 

Berga i Skultuna. Grannen, rättarens fru Helen, var min läromästare. Min man 

Lennart arbetade som ladugårdsförman på gården och jag var hemmafru. Vi bodde 

där i fem år från 1956 till 1961 och under tiden fick vi tre barn. 

Vi hade skött grisen, matat med gröt som ingen ville äta upp, repat gräs och pratat 

om livet. Nu var det dags att slakta Jag som var född i staden hade aldrig upplevt 

något liknande. När grisen var död togs blodet till vara och vispades för att det inte 

skulle levra sig. Nu delades grisen i bitar och allt togs till vara. Vid bäcken låg 

tvättstugan.  

Jag minns att Helen och jag satt där i stearinljusets sken, eldade under grytan, 

småpratade och skrapade tarmarna från grisen. Det var inte så mysigt – men 

minnesvärt. Vi skulle göra fläskkorv och behövde fjälstren, det vill säga tarmarna. 

Levern gick till leverpastej, blodet till paltbröd, lungorna till lungmos, öronen blev 

gelatin, fötterna kokades med huvudet. De köttiga delarna plockades bort och blev 

pressylta. Den viktiga skinkan, saltades, kokades, griljerades och till slut blev det 

julafton och vi smakade av med senap och hembakat bröd. 

Godast var stekt fläskfilé, skuren i skivor till svampsås och mandelpotatis. 

Förra året, 2018, var jag till affären och köpte ”Svensk griljerad skinka” över disk. 

 

Annagreta Johansson 

  

 

 
Bild från ”Uppsaliensisk slakterihistoria” (www.rolandagius.se). Plats, tidpunkt och 

fotograf okända. 

 

http://www.rolandagius.se/
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Tidsdokument funna i byrå 

 

Följande text är skriven av undertecknad och infördes i Motala Tidning den 26/8 

1995. 

”Solen skiner från en molnfri himmel. Termometern visar 30o och jag och min man 

sitter ute på verandan och pratar om dagens händelser. 

Plötsligt kommer en granne klivande genom häcken mot lekparken. Han berättar att 

han och hans fru har köpt en gammal byrå i en antikaffär i Grännäs. Översta lådan 

var låst och ingen nyckel fanns. De köpte ändå byrån och väl hemma i Kimstad gick 

det efter diverse besvär, att få upp lådan. I den låg allsköns klädesplagg, som måste 

tillhört någon inom begravningsbranschen eller dylikt. Allt detta förpassades till 

soptunnan. Men nu kommer vi till det intressanta. – nämligen, skyddspapperen i 

botten på lådan, bl.a. en Motala Tidning från 31 augusti 1949. 

 

 

Den byrå vari tidningen som inspirerade till artikeln återfanns (foto privat). 

 

Eftersom min granne vet att jag är uppvuxen i Godegård, tänkte han att jag kanske 

var intresserad att titta i den. Om, jag var! Kanske det stod om någon jag kände? 

Under rubriken Godegård står om någon som ska fylla 50 år 31 augusti och att 

Uppbyggelsehögtiden i Betania inleddes på lördagskvällen. 

Inget av intresse för mig där inte! 

Men när jag bläddrar vidare i tidningen slår det mig att INGET har förändrats under 

solen på de 46 år som gått.  Hör/ läs bara: 

Flyktingströmmen tar fart på nytt.- Det visar sig att under de två senaste dygnen har 

sjutton (ja, ni läste rätt, 17) flyktingar landstigit på olika platser utefter den skånska 

öst- och sydkusten. Tillvägagångssättet överensstämmer exakt med anno 1995. 

Världshandeln står inför en kris.- En varning för ekonomiskt krig och fortsatt kaos 

värre än på 30-talet uttalades av den internationella handelsorganisationens 

interimsutskott. 
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Ungerska armén byggs ut till en slagkraftig offensivarmé. – Ryska officerare har 

övertagit alla nyckelpositioner. 

I den stilen fortsätter rubrikerna och naturligtvis även om diverse brott, misshandel 

och olyckor: 

Hemvärnsman fick kula i nacken under övning. 

Propeller slog ihjäl flygförare. 

Värnpliktig förolyckad vid nattövning. 

I tidningen stod även om en australiensk atomforskare som siade om att månen 

kommer att bli jordens sopnedkast när atomenergin har blivit industrialiserad. Han 

menade att det då kommer att finnas så mycket oanvändbara biprodukter, att man 

antagligen måste skjuta iväg dem med raketplan till månen för att bli av med dem. 

Till sist kan jag inte undanhålla Er ett klipp, som också stod där, ur Norrköpings 

Tidningar, infört under Dagens annons: 

Var finns min Vän vid 50 år 

Som söker en man, som ensam går? 

Och har du ett hem och en slant på bank 

Då gifter vi oss för jag är pank. 

Ge mig blott adressen, besök du då får 

Av grabben som är bara 60 år. 

Svar till "Gemensam lycka" Norrköping 1 p.r. 

Jag undrar om mannen fick något svar?  

Ja, tänk vad en gammal tidning kan åstadkomma! Den fick mig att sätta mig ner och 

åstadkomma dessa rader med citat från densamma och några egna funderingar.” 

_______ 

Kimstad 2019-03-11 

När jag nu 24 år senare ”dörensar” i mitt spelbord, som har en dold låda under, hittar 

jag tidningen. Läser vad där står och får exakt samma känslor som jag hade 1995. 

Mina funderingar då, stämmer fortfarande väl överens, med nutid. Allting går i 

cykler. 

Inget har förändrats, inget är förändrat.  Eller???? 

Ändå spännande att forska efter vad MINA förfäder gjorde och var de bodde. Ju 

mera jag hittar, desto mer vill jag veta. 

Jättespännande!!!! 

 

Rita Wahlbäck 

 

 

Märta Måås-Fjetterström, textilkonstnär bördig från 

Kimstad  
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”Från Baltiska utställningen 1914 kanske någon minns en flossamatta med hoppande, 

dansande hjortar. Den observerades och köptes strax av Ingenjör Ludvig Nobel till 

hans nybygge Skånegården i Båstad.  

 Det blev fortsatt samarbete och här vill jag nedskriva mitt tack för allt 

vad Ingenjör Nobel med sådant förtroende beställt från mina vävstolar till sina 

numera berömda byggnadsföretag i Båstad. Det blev också i Båstad jag med tiden 

fick min egen och stadigvarande verkstad.” 

 

Märta Måås-Fjetterström i brev till Carl Malmsten 1940. (Citat ur: Lundgren 1968). 

 

 

Prästfamiljen Fjetterström 

 

När man söker kända personer, ja kända i Sverige och världen, från vårt område 

hittar man Märta Måås-Fjetterström textilkonstnär. Hennes arbetsområde var 

bonader, gobelänger och mattor. 

 

 
Märta Måås-Fjetterström. (Ur: Lundgren 1968). 

 

Enligt födelseboken i Kimstads församling föddes Märta Livia Wilhelmina 

21 juni 1873, som andra dotter till komminister Rudolf Fjetterström och hans hustru 

kallad Livia. Bland dopvittnena finns Fröken Piper från Löfstad. Kanske beroende på 

att ägaren till Löfstad slott hade s.k. patronatsrätt d.v.s. rätten att kalla och utse 

församlingens kyrkoherde. 

 

Åkerby 



 

15 
 

 

Familjen bodde på Åkerby Boställe, där ligger i dag företaget Åkerby Ägg. 

Rudolf Fjetterström var född 1838 i Ekeby socken söder om Mjölby. Efter studier i 

Linköping och Uppsala prästvigdes han i Växjö 1862. Han tjänstgjorde bl.a. i 

socknarna Kimstad och Östra Ryd och blev slutligen kyrkoherde i Vadstena. 1870 

gifte han sig med Hedvig Olivia Charlotta Billstén född 1849 på Täby gård mellan 

Norrköping och Linköping. I hennes umgängesliv förkom mycket sång och musik 

och prostinnan var känd för att älska blommor. 

 

Soldatnamn och konstfack 

 

Släkten hette ursprungligen Måås, som är ett soldatnamn. Namnet Fjetterström togs 

antagligen av Märtas farfar kronolänsmannen efter sjön Fjettern i Ekeby socken. 

Märta föredrog att ha båda namnen. 

 

I prästgården kom att finnas åtta barn och då gården inte hade råd med hemmadöttrar 

fick även de tre flickorna utbilda sig. Kerstin äldsta dottern blev lärarinna. Märta som 

tyckte om att rita och hade konstnärliga ambitioner fick gå på Högre 

konstindustriella skolan i Stockholm (nuvarande konstfackskolan) för att bli 

teckningslärarinna och kunna försörja sig. Redan under studietiden började Märta 

intressera sig för textil konst och skapade förlagor till olika vävnader. 

 

Konsthantverksföreningar vid sekelskiftet 

 

På 1890-talet och tiden efter sekelskiftet uppstod en strävan att levandegöra de textila 

teknikerna och återuppväcka traditionerna från folkkonsten och den tidiga 

högreståndskulturen. Föreningen Handarbetets Vänner hade startats 1874.  

 

Föreningen för Svensk Hemslöjd (FSH) skapades 1899 med Lilli Zickerman som en 

av initiativtagarna. I den första paragrafen heter det att ”Föreningen har till uppgift 

att främja svensk hemslöjd, företrädesvis den konstnärliga”. Zickerman blev mycket 

betydelsefull för den svenska hemslöjden och även för Märta Måås-Fjetterström. De 

kom att samarbeta på verkstaden i Vittsjö. Viktigt var också att Prins Eugen var dess 

ordförande i nära 50 år.  

 

 

Flytt till Båstad 

 

Efter första världskriget flyttade Märta sin verkstad till Båstad. Hon kunde så 

småningom bygga ett eget hus för verksamheten med hjälp av Ludvig Nobel som 

skaffade en tomt. Fram till sin död 1941 skapade Märta Måås här mattor och 

vävnader för hela världen med hjälp av sina skickliga väverskor. 
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Matta designad Märta Måss-Fjetterström på Övralid (signatur MMF) (privat foto). 

 

 

 

Vid Märtas bortgång räddades företaget kvar och ombildades till aktiebolag. Man 

fortsatte att väva och utveckla verksamheten med Barbro Nilsson i spetsen. Alla verk 

signeras numera, utom med konstnärens initialer, också med verkstadens AB MMF 

och färgpunkter för väverskan. 

 

På så sätt kan man se att kormattan i Vånga Kyrka kommer från verkstaden i 

Båstad och är signerad av Barbro Nilsson. Den införskaffades efter renoveringen 

1953-54 och är 6 m lång. Man lyckades rädda den och flera andra inventarier vid 

branden 1959. 

 

 

Gunilla Dimitrov 

 

 

Källor: 

 

Kyrkoarkiv Kimstad församling födelse- och dopbok husförhörslängd. 

 

Lundgren, Tyra. 1968. Märta Måås-Fjetterström och vävverkstaden i Båstad.  

 

Lilli och Prinsen 100 år av hemslöjd och textil konst Carlssons förlag 2012. 
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Om de kooperativa föreningarna i Glasriket 
 

 

I början av förra seklet och även dessförinnan spred sig idéer om nya folkrörelser. 

Nykterhetsrörelsen, frikyrkornas verksamhet och den politiska och fackliga 

aktiviteten nådde även ut till landsorten. Människornas behov av att få det något 

bättre blev till en frigörelsekamp, det gällde alla områden inom samhällslivet. 

Individens rätt till medbestämmande var kringskuren eller helt och hållet obefintlig. 

På samma sätt trängde de kooperativa idéerna ut till de små industrisamhällena. 

 

Bruksägarna öppnade s.k. brukshandel där arbetarna kunde handla det 

nödvändigaste. Brukshandeln i Johansfors öppnades 1890 av AB Johansfors 

glasbruk, som ligger i samhället Broakulla. Det gick bra att handla på kredit. Man 

levde upp den usla lönen i förväg. När lönen kom var det bara att bära iväg den till 

brukshandeln och börja på ny kula igen. Skulden till affären var en hållhake på 

arbetaren som inte kunde söka annat arbete innan skulden var helt betald. Det var 

svårt och förnedrande för många och man ville göra sig oberoende av brukshandeln. 

 

Det hölls möten, styrelse utsågs, lokaler skaffades och det öppnades kooperativa 

affärer i samhällena. Intresserade fick teckna medlemsinsatser, i någon förening för 5 

kr styck högst 100 stycken. I början måste man vara medlem för att få handla. 

Återbäring på det man handlat betalades ut i förhållande till butikens resultat. Många 

minns nog hur man satt och summerade kvittona och lämnade in i särskild påse. 

Exempel på namn var Solid, Allas och ibland hette det Kooperativa 

handelsföreningen i ”XX”. En del föreningar blev kortlivade medan andra 

blomstrade. 

 

1907 öppnades affären Kooperativa föreningen ”Framåt u.p.a.” i Broakulla. 

Verksamheten gick bra här och snart behövde man större lokal vilket ordnades 

genom att man byggde nytt. När brukshandeln lades ner kunde man hyra den lokalen 

och öppna en filial 1928. 

 

Efter andra världskriget var det stor efterfrågan på allting. Det byggdes ett 

fodermagasin och en butik med textilvaror och skor öppnades.  

 

Verksamheten höll i sig fram till 1980-talet. 

 

 

Källor: 

 

Algutsboda sockenbok nr VIII, utgiven av Algutsboda hembygdsförening 1991. 

 

Liv och arbete under 90 år vid Johansfors. Utgiven av I glasriket – människan – 

miljön – framtiden, ett studieprojekt 1980. 

 

 

Gunilla Dimitrov 
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Tyra Johansson - om en kvinna i ett brukssamhälle för 100 

år sedan 
 

 

Tyra Johansson arbetade på filialen till Kooperativa föreningen ”Framåt u.p.a.” i 

Broakulla. 

 

Johanshöjd 

 

Tyra föddes 1896 som yngsta barn till Axelina Jakobsdotter och Johan Ernst 

Jonasson på Åby södergård i Algutsboda socken i Kalmar län. När den äldsta brodern 

Karl Julius f. 1883 gifte sig 1908 övertog han gården där Tyra var född. Modern 

Axelina då änka och Tyra och brodern Ernloth flyttade till det närliggande 

brukssamhället Broakulla och köpte där så småningom ett hus som kallades 

Johanshöjd. 

 

 
Tyra Johansson (foto privat). 

 

Huset ägdes av mor och son men även Tyra bodde där. Vid moderns bortgång 1941 

övergick Johanshöjd helt i sonens ägo. Ernloth var då delägare i Johansfors 

spegelfabrik. Tyra arbetade på Konsum bl.a. i filialen. Hon hade en egen lägenhet i 

samhället. 

 

Tyra gifte sig aldrig man kan undra varför. Kanske skulle hon ta hand om modern 

vilket var vanligt på den tiden men det kunde ju vara andra orsaker. Hon hade i alla 

fall ett eget liv och var respekterad i släkten. 

 

Efterlämnade handlingar 

 

Jag har fått tillgång till en mapp med tidningsurklipp, foton och vykort från hennes 

liv. Ett foto är från D.U.F:s sommarmöte i Hällevik 1943. D.U.F. står för De ungas 

förbund vilket var en avdelning inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (E.F.S.). 

Personerna på bilden är inte så unga och det visade sig att man inte ville gå över till 
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E.F.S. när man blev äldre och medelåldern var till slut densamma i båda 

avdelningarna. Det är inte otänkbart, att Tyra är med här för vid denna tid i början av 

1900-talet blomstrade olika väckelserörelser och kyrkor. 

 

Andra klipp handlar om präster, pastorer och missionärer som tackas av eller 

kommer och hälsar på i trakten. Ett vykort från 1925 föreställande Osby sparbank är 

en namnsdagsgratulation och också en fråga ”varför svarar du inte på vårt brev?”  

 

50-årsfirande med sång 

 

 
 

Till jämna födelsedagar skickades många telegram, ibland till Tyras hemort men flera 

gånger var telegramadressen något annat ställe i Småland. 50-årsdagen firades på 

”lokal” i det närbelägna lite större Emmaboda, vilket framgår av bordsvisan. 

 

Vid Tyras bortgång 1982 hölls inbördes auktion bland syskonbarnen. Ägodelarna 

värderades och man gjorde listor på den man ville ha. Blev det inte lika i andelarna 

kunde man reglera det med pengar. Jag har en kaffeservice från Hackefors som enligt 

listan är värd 100 kr. 

 

Tyra var min pappas faster. 

 

Gunilla Dimitrov 
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Den dag jag blev tjuv 

 

En sommardag för länge sedan skulle min mamma gå till hårfrissan. Jag skulle vara 

hos faster Brita i hennes hattaffär i Mjölby. Det var kul att vara där bland färggranna 

band, halvfärdiga hattar och pratsamma modister. Kunderna kom och gick. Kvinnor 

provade stiliga huvudbonader, stod länge framför spegeln och fick goda råd. Det 

hände att de betalade, tackade och gick ut med en påse i handen. 

 

Drömmen om en egen leksaksbil 

I samma hus fanns flera affärer. Jag minns den som kallades för 88-öres. Där kostade 

ingenting mer än 88 öre och det fanns allt möjligt. Men några pengar hade jag inte, 

men jag var väldigt intresserad av att titta. Dit gick jag och kom till hyllan med 

leksaksbilar. Frestelsen blev för stor. Länge hade jag önskat att vara med killarna och 

leka i grushögen. Det fick jag, men hade till uppgift att kratta bort tallbarren med 

fingrarna så att de små leksaksbilarna kunde ta sig fram. Det var ju inte lika kul som 

att ha en egen bil att köra, lasta och backa med. Men jag var hellre med tre grabbar i 

sandhögen och lekte än i Kerstins fina lekstuga. Det provade jag bara en gång. 

 

Frestelsen blir övermäktig 

På hyllan i affären fanns en blå liten lastbil. Kassörskan stod och pratade med 

kunderna vidd kassaapparaten. Snabbt som bara den tog jag en bil och stoppade den 

innanför trosan. Jag hade kjol. På den tiden var det resår kring benet på 

underbyxorna. Jag lämnade affären utan att bli upptäckt. Det var knöligt, men jag 

kunde hålla handen där bilen fanns. Mamma kom och vi gick hem till 

Bockarpsvägen 28. Det kändes hemskt. Jag gick raka vägen till uthuset. Vedboden 

var utan golv och i ett hörn grävde jag en grop lagom stor för en liten blå bil. 

 

Triumf i grushögen! 

Nästa dag gick jag till hagen där Nenne, Uffe och Gunnar brukade vara. De var där 

och frågade inte var jag fått bilen ifrån. Nu fick jag också vara chaufför och köra 

kottar och små kvistar, som tippades på olika platser.  

 

Frihetskänsla 

Det här skedde för många år sedan. Körkortet tog jag i Västerås 1958. Nu är jag 83 år 

och har min Picasso. Den står mesta tiden på P-plats där jag har P-tillstånd. Än så 

länge finns frihetskänslan kvar. Det är skönt att kunna lämna lägenheten för kortare 

turer till affären, goda vänner eller skogen. 

 

Annagreta Johansson 
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Min pappa Evert Karlsson 

 

Min pappa Evert föddes 1 april 1907 i Nicolai församling i Nyköping. Modern Selma 

Hansson var ogift och intygade för pastorsämbetet den 17/5 1907 att hon själv skulle 

sörja för sonens uppväxt. Hon blev dock sjuk och avled när Evert bara var 4 år. 

Morföräldrarna Karl Fredrik och Lena Sofia Hansson tog då hand om honom och han 

växte upp hos dem på Smedbruket. 

 

Ungdomsbild på Evert Karlsson (privat foto). 

 

Hermods 

Efter avslutad 6-årig folkskola började han arbeta på mekaniska verkstaden Fiskeby 

AB. På fritiden läste han brevkurser på Hermods och NKI som var stora 

korrespondensinstitut på den tiden. Han insåg tidigt hur bra den studieformen 

passade honom där han kunde studera i sin egen takt. Efter avslutad kurs gavs det 

möjlighet att få kursen inbunden. Bokhyllan hemma vittnade om alla de kurser som 

han genomfört under åren som gått. Där fanns de obligatoriska ämnena främst 

matematik men i övrigt tekniska kurser i motor, el och radioteknik. 

 

Radiotekniskt intresse 

Radiotjänst grundades 1924 och ett år senare görs en ansökan om anslag till 

uppförande av en stor rundradiostation i mellersta Sverige avsedd att möjliggöra 

mottagning för kristallmottagare med utomhusantenn inom ett område med 200 till 

300 km radie omkring stationen. 1926 beviljades anslaget och 1927 invigdes 

stationen i Motala. 
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Pappas intresse för radioteknik resulterade då i att han byggde en kristallmottagare 

vilket även uppskattades av grannarna som gärna lånade hörlurarna och om de hade 

tur kunde höra Sven Jerring anropa ”Stockholm – Motala”. 

 

Giftermål 

Pappa träffade min mamma Ellen Strömfors från Grensholm, Vånga, och i september 

1932 vigdes de i Kullerstad prästgård. Deras första hem blev i den lilla stugan på 

Hagneryd och efter en tid flyttade de till Fridtuna på Bolagsvägen. Där föddes 

undertecknad 1934 och drygt ett år senare min bror Arne. Nästa bostad blev 

Smedbruket fram till slutet av 1950-talet då de köpte en bostadsrätt i Såglöten. 

 

Esperanto 

 

 

Hälsning från esperantovänner (privat). 

 

ABF:s lokala avdelning i Skärblacka tillkom 1926 och på 1930-talet gavs det i och 

med det lysande tillfällen att studera olika ämnen i cirklar, inte minst språk. Under 

1930-talet fanns ett brinnande intresse för det internationella hjälpspråket esperanto 

och flera cirklar startades upp i Skärblacka. Det fanns många som genom studierna i 

esperanto fick vänner världen över och till dem hörde min pappa. Han hade en egen 

liten cirkel som bestod av hans två kusiner, min mamma och två av hennes bröder. 

Det finns fortfarande kvar foton och brev från esperantovänner runtom i världen. 
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Hälsning från esperantovänner (privat). 

 

Värnplikt och arbetsliv 

Pappa gjorde sin värnplikt i Lappland och Skåne och var då borta flera månader åt 

gången. Däremellan arbetade han 1941 och 1942 på Metallverken i Finspång. På 

grund av minskad orderingång hade Fiskeby AB dragit ner på personal. Efter 1942, 

när KF köpte upp Fiskeby och började tillverka tidningspapper, ökade behovet att 

återanställa personal och han fick då anställning som elektriker. 

 

Biomaskinist 

Under 1940-talet började pappa som biomaskinist på Folkets Hus. Där visades filmer 

onsdag-, lördag- och söndagskvällar och ibland söndagsmatiné på eftermiddagen. 

Det var två maskinister som turades om att köra, i princip varannan vecka. Tack vare 

sina kunskaper och sitt intresse för radioteknik anlitade Dahlins Radio honom för att 

leverera och installera radioapparater hos kunderna. Under senare delen av 1950-talet 

när TV-apparater blev mer och mer populära levererade och installerade han också 

dessa. 

Genom sitt intresse för radioteknik och sina ”extraknäck” bidrog han kanske till 

Skärblackabornas möjlighet att få del och insyn i dåtidens kulturutbud inom Film – 

Radio - TV. 
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Framtidsvisioner 

Trots att han hade flera extraarbeten hade han god tid för sin familj och som barn 

fick vi vara med om spännande experiment. Han byggde små maskiner som visade 

hur el och magneter fungerade och bl a en liten filmprojektor som visade bilder på en 

vit duk på väggen och som kunde visa rörliga bilder om man drog runt en vev. Han 

berättade även för oss om sina tankar om framtiden.  

 Skolundervisningen kunde ske från en central skola och eleverna skulle sitta 

hemma och studera. 

 Stora lastfartyg kunde drivas med en motor som kanske inte var större än en 

tegelsten. 

 Var och en kunde ha en ”helikoptercykel” som man kunde starta och landa på 

taket. 

Det lät overkligt men spännande för våra barnaöron. Han var noga med vår skolgång 

och att vi lärde oss viktiga och väsentliga saker som kan hända i livet. 

Tyvärr blev han sjuk i cancer hösten 1961 och avled 1962. 

Trots alla hans framtidsvisioner skulle han nog bli förvånad över de tekniska 

framgångarna som hänt i världen de senaste 50 åren. 

 

 

Evert Karlsson (foto privat). 

 

Kerstin Holmgren 
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Haget, Hagbo, Habisa och ABC-bro 

 

I en tidigare Memmingsforskaren (nr 8 2016) har undertecknad framkastat hypotesen 

att namnet Skärblacka torde härledas till platsen för den medeltida kvarn som anlades 

där Motala ström kastar sig utför det som på äldre kartor benämns Skärblacka ström 

eller å. 

Nämnda kvarn var belägen på ägor under Haget. Numer finns inget kvar som minner 

om byn. Enligt Lennart Zielfelt (1966:226) förekom Haget under 1960-talet som 

jordeboksbeteckning. Emellertid hade ingen fastighet det namnet: ”Ett bostadshus 

kallat Haget, som nog varit en av de tre gamla gårdarna där, låg länge kvar i 

Skärblacka /…/ det blev rätt så skröpligt och angreps av husbock, varför det 

uppbrändes den 15 maj 1957” (jfr ”Skärblacka-krönikor från gången tid”, sid 47ff). 

 

Utgångspunkter 

Många statliga myndigheter har sedan länge haft en ambition att digitalt redovisa 

arkivhandlingar och göra dem tillgängliga via internet. Skälen kan vara många. 

Exempelvis att skona äldre frekvent nyttjat arkivmaterial från förslitningar eller att 

tillgängliggöra mindre känt material för bredare forskning. I och med det statliga 

uppdraget som kallas ”Öppna data” har stora möjligheter uppenbarats för släkt- och 

hembygdsforskare att i sina hem i lugn och ro kunna utföra studier vilka annars varit 

förenade med oöverkomliga resekostnader. Föreliggande artikel bygger till stor del 

just på digitaliserat arkivmaterial tillgängligt via myndigheters hemsidor. 

 

Fiskeanordningar och bebyggelsens ursprung 

Haget omnämns i känd skrift första gången 1405 som ”i haghanom”, ”i hagheno” 

och ”hagheno”. Vidare 1424 ”een gaard ther kallat haghat” (Franzén och Strandberg 

1995). Att byn Haget och dess position i landskapet haft en central roll i bygden 

råder ingen tvekan. Förutom anläggandet av kvarn kan nämnas hammarsmedja, såg 

och omfattande ål- och laxfiske.  

 

 

Spjälkatsa i Arbogaån (Svenskt fiskelexikon, sid 268). 

 

Franzén och Strandberg (1995:52) menar att namnet Haget kan ha betydelsen av 

något inhägnat. Författarna föreslår att det ”inte är uteslutet att namnet åsyftar ett 

stängsel tillhörande en fiskeanordning”. I så fall kanske en eller flera katsor eller 
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lanor. Katsa är ett fast fångstredskap för fisk som flitigt förekommer på äldre 

lantmäterikartor (jfr torpet Katsvassen). KLNM (8 spalt 360) konstaterar att katsa är 

ett uråldrigt redskap belagt redan till bronsåldern.  

 

 

”Lanorna utsättas och vittjas från spänger, som byggas i strömmande vatten”. 

Bilden föreställer en lana vid Kimstad (Svenskt fiskelexikon, sid 321).  

 

Lanor användes främst för fångst av ål i starkt strömmande vatten. På karta från 1693 

(Haget m.fl. LM) anges en ållana vid Skärblacka kvarnholmar. Lanan ingick i ett 

allodialt frälse, dvs. egendom med fullt ägande- och arvsrätt, i detta fall hörande till 

Grensholm och ”Ribbingarna” och ansågs för gammalt och ”uhrminnes Frelse”, som 

det uttrycks i kartbeskrivningen. Kanske ska vi söka den första stadigvarande 

bebyggelsens ursprung vid Skärblacka ström just i de fasta anordningarna för 

fiskfångst? 

 

ABC-bron 

På Hagets ägor byggdes även det brofäste som idag kallas ABC-bro. Enligt Zielfelt 

(1966:180) skall på vintertinget 1663 Vångaborna blivit åtsagda att med det första 

göra sina brodelar i Habols bro färdiga. Detta påstås vara första gången ABC-bron 

omnämns i skrift. Zielfelt förklarar att namnet Habols bro sannolikt har med byn 

Haget att göra: ”den rote som Haget tillhörde kallades Habo rote och ”bol” är ett 

gammalt uttryck för gård. Den benämndes sedermera ´Habors bro´”.  

Zielfelts belägg från Risinge tingslags vinterting 1663 att Vångaborna skulle se till 

att göra sin del av brobygget, tyder på att bygget var en angelägenhet närmast för 

tingslaget: ”Tillsades Wånga boerna af Landzgewäldigen Lars Swänsson at the med 

första giöra sine Brogedelar färdige uthi Habols broo, eller plichta dher någon skada 

skier.” 

Under slutet av 1700-talet namngavs roten Hagbo enligt husförhörslängd. Roten 

tycks ha omfattat Kullerstad socken väster om Motala ström. Zielfelt anger följande 

belägg innan år 1700 ur olika dokument på tidigare benämningar av ABC-bron: 
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Habols bro 1663 (sid 180, källa: Risinge tingslags arkiv), Habors bro 1673 (sid 184, 

källa: Kullerstads kyrkoarkiv) samt Habors bro 1680-talet (sid 190, ej av mig 

kontrollerad källa men enligt Zielfelt: Södra bergmästarämbetets arkiv).  

 

 

1693 års karta över Haget/Hagbo by efter Zielfelt (1966:379). Här återfinns habisa 

broo liksom bytomterna nere till vänster (1, 2, 3), kvarngården (23), ållana (31) och 

krogen (20).   

 

Man kan dock undra varför Zielfelt ej försökt förklara begreppet ”habisa broo” som 

återfinns på karta från 1693 (LM), en karta som han själv återger. Detta så mycket 

märkligare som att det med enkla fonetiska krumbukter habisa lätt kan övergå till 

abc. För övrigt omnämns bron på karta från 1775 (Skärblacka LMS) som abcd-bron: 

”En Bro öfwer Strömmen för Landswägen som löper till Norrköpings stad, kallad a, 

b, c, d-bron”. Bron har nu således definitivt kommit att förknippas med lärobok i 

läsning. 

 

Klockaren undervisar 

Vid biskopsvisitation 1699 konstaterades att Kullerstad inte hade någon särskild 

skolmästare men att klockaren som var ”flitig och duglig” skötte denna syssla 

(Zielfelt 1966:214). Genom föreskrifterna i prästerskapets privilegier från 1675 
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ålades att inga andra personer antogs till klockare än sådana som kunde undervisa 

ungdomen att läsa och skriva (Warne 1940:229). 

Det är under 1600-talet som statsmakten påbörjar det stora arbetet med att kräva 

folkets kunnande i att läsa och skriva. Via husförhören ges en relativt god bild av 

läsförståelsen inom respektive socken. Det är också under första hälften av 1600-talet 

som abc-/abcd-böcker börjar tryckas.  

På karta från 1818 över Åby (LM) sticker strax efter abc-bron en väg av åt väster 

från Bergslagsvägen och beskrivs som ”väg från Ribbingskolan”. Jag har ännu inte 

funnit något ursprung till denna vägbenämning. Vägen leder till den kyrkojord som 

senare benämndes Mosstorp. 1775 omnämns alltså abcd-bron och någon gång 

dessförinnan bör således en skola varit igångsatt i närområdet. Vägnamnet antyder 

att initiativtagare i så fall förslagsvis varit familjen Ribbing.  

För källmaterial gällande det tidiga skolväsendet i allmänhet, se Bergström 1991.  

  

Kartmaterial 

Märkligt är att vare sig namnen Habols bro eller Habors bro återfinns i känt 

digitaliserat kartmaterial. I LMS arkiv har vi benämningarna Habisa bro (Haget m fl 

1693), a,b,c,d,-bron (Skärblacka 1775), a.b.c. bron (Haget/Hagbo by 1785). I LM 

arkiv: a.b.c. Broen ”Habisa” (Skärblacka 1785), a.b.c. bro (Näs 1791). 

Vad gäller notering ”Habisa” 1785 (med citationstecknen i originalbeskrivningen) är 

detta av allt att döma ett senare tillägg, förmodligen för att förtydliga att det rör sig 

om samma bro som återges på 1693 års karta. Osäkert när anteckningen i så fall 

gjorts. Citationstecknen antyder att benämningen inte var allmänt känd vid kartans 

upprättande. Måhända infördes noteringen i samband med kartans fastställande den 

23 februari 1787 vid laga vinterting med Risinge tingslag. 

Vid en rågångsutredning 1773 (LMS under Hagbo) hänvisades till 1693 års karta 

men även till en karta 1705 som jag inte kunnat återfinna. Denna karta uppges 

emellertid vara liktydig med den från 1693. 

 

Ortnamnsregistret 

Institutet för språk och folkminne (ISOF) har bl.a. till uppgift att samla in uppgifter 

kring namn på bebyggelser, ägor, naturformationer etc. I dess samlingar återfinns 

Habisabro med uppteckning gjord 1937 av Gustaf E. Olsson så lydandes: ”Enligt 

uppgift skall A-B-C-bron år 1693 kallats så. En artikelförfattare (anonym) i en 

tidning undrar, om därav kunnat härledas namnet A-B-C-bro.” Olsson kommenterar 

att ”teorien må stå för sitt värde”. Något försök till namnförklaring ges inte.  

Ytterligare en referens som torde tillskrivas samme anonyme artikelförfattare anges 

på sökord gällande A-B-C-D-bron där det påstås att benämningen återfinns på en 

ägorättskarta från 1775 (alltså den ovan redovisade LMS-kartan över Skärblacka). 

Vidare kan Olsson låta meddela att bron även benämnts Hals bro och Abels bro. 

Abel efter brons byggherre som, ”enligt sägnen”, ska ha hängt sig i en tall som stod 

strax söder om bron vid vägen eftersom Abel inte trodde att bron skulle hålla för 

strömmens framfart. Hals bro ska enligt uppgift återfinnas i ett ej angivet dokument 

från 1705. Tyvärr finns inga belägg för vare sig Habols eller Habors bro i registret. 
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Habo hytta 

”Hagabohyttan” påträffas tidigast i skattelängden 1567 (Zielfelt 1966:223). Hyttan 

var belägen vid den bäck som förbinder sjön Denseln med Motala ström. Denna bäck 

utgör samtidigt gräns mellan byarna Hagbo/Haget och Sund. Den då nedlagda hyttan 

återfinns markerad på 1693 års karta. 1654 benämns hyttan ”Hagebohytta”. Detta 

antyder att hyttan under 1500-talet ansågs tillhöra Hagbo/Haget.  Zielfelt använder 

bebyggelsenamnen Habo och Hyttetorpet för de som bebodde byn.  

 

Haget och Hagbo 

Som namn på Haget förekommer således det alternativa Hagbo (jfr ovan och Zielfelt 

sid 180). Namnet har i senare tid genom jordebok 1878 levt kvar som benämning på 

en av kvarntomterna. Enligt Franzén och Strandberg finns lägenheten Hagboskogen 

skriftligen belagt 1926. 

I ortnamnsregistret (ISOF) under sökord Hagbohyttan, meddelar Olsson att ”Haget 

var förr by med flera gårdar o säges ha kallats Hagbo”. Intressant är även uppgiften i 

samma register rörande ”Hagbo gärde” som Gustaf Olsson 1938 menade var den 

vanliga benämningen ”i synnerhet bland vägfarare på de stora gärdena å ömse sidor 

stora landsvägen v. om Skärblacka bruk s. om Strömmen”. Därmed skulle med 

ursprungliga Hagbo/Haget avses, förutom de tre gårdarna söder om kvarnholmarna, 

hela den udde på vilken hammaren byggdes inklusive brofästet vid abc-bron samt 

norrut mot Ljusfors, det som på 1785 års karta (LM) går under namnen Norra 

respektive Södra gärderna.    

Haget omnämns som sagt i skrift redan i början av 1400-talet. Äldsta belägg för 

Hagbo eller Habo har jag inte kunnat få besked, men Habo rote återfinns på 1600-

talet. Frågan om de skilda namnen tycks initialt vara tillkrånglad. I en 

rågångsbeskrivning gällande Hagbo by 16 september 1773 (LMS) beskrivs rågången 

mellan Hagbo by, Sund, Öna och Brogetorp: ”…och wid samme tall Brogetorps, 

Öhna och Hagbo Bys Ägor skola sammanstöta..” Men ”…fölljandes samma 

Gärdesgårds stod imillan Brogetorp och Haget, imillan haget och Kullerstad, 

Järsätter, samt imillan haget och Ljusfors…”. 

Här har möjligtvis en geografisk särskillnad gjorts gällande vad som avses med 

Hagbo by och Haget. Hagbo by anses i så fall gränsa till byar i syd och väst medan 

Haget i väst och nord. Karta från 1785 (LMS) benämns hos lantmäteriet som Haget 

men avser (enligt kartans rubrik) Hagbo by och redovisar hela det område som 1773 

delades med Haget. På 1663 års karta (LMS) över Haget, Sund, Öna och Brogetorp 

har Haget samma utsträckning som kartan över Hagbo by 1785.   

Även 1785 års karta skiljer i sin beskrivning på Hagbo by och Haget på liknande sätt 

som i rågångsbeskrivningen 1773. Exempelvis ”… som Herr Lagman och Grefwen 

Spens påstod wara hornskäl för Järsätter, Ljusfors och Haget…”. Men: ”… och wid 

samma Tall, Brogetorps, Öhna och Hagbo Bys ägor skola sammanstöta…”.  

Dock antyds 1785 att även Hagbo by har rågräns emot Ljusfors. Detsamma sägs 

rörande rågångsutredning mellan Hagbo by och Åby 1773 (LMS), där Åby gränsar 

till Hagbo by via Skärblacka ström. Det tycks således som om Haget och Hagbo by 

mer eller mindre är synonyma beteckningar i lantmäterihandlingar under slutet av 

1700-talet.   
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Sökord Hagbo I, från ortnamnsregistret under Kullerstad socken (ISOF). 

 

Vidare: Karta över Järsätter 1693 (LM) anger att byn gränsar till ”Hagets Ägor” 

medan karta över Järsätter 1778 (LM) anger att byn gränsar till ”Hagbo Bys Skog”. 

Detsamma gäller Öna 1774 (LM) där byn sägs gränsa till ”Hagbo Bys Ägor”. 

 

Tolkningsförslag  

Både Haget och Hagbo kan som förled ha betydelsen av något inhägnat. Hagbo med 

efterled som påvisar någon form av bod (fiskebod?), kanske boden vid Haget 

(fiskegården?). Vid studier av det äldre kartmaterialet är det hursomhelst påfallande 

hur viktigt exploateringen av strömmen vid kvarnholmarna torde ha varit för den 

tidiga bebyggelseetableringen. 

Enligt tillgängligt källmaterial skulle således bronamnets kronologi utgöras av 

Habol-Habor-Habisa-ABC. Tre av dessa fyra benämningar kan (enligt ovanstående 

resonemang) godtyckligt kunna förklaras. Återstår Habisa som alltså kan vara det 

språkliga ursprunget till ABC, men en sådan association torde kräva en samtida 

koppling till befintlig skollokal i närområdet. 

Om Habols bro och Habors bro ska uppfattas som namnsammandragningar av Habo 

bols bro och Habo rotes bro, så skulle även Habisa bro på liknande sätt kunna 

förklaras genom en hopdragning av Hagbo bys bro till Habisa bro. Hals bro skulle i 

sin tur kunna vara missuppfattning av Habols bro eller på samma sätt en 

sammandragning av Habols till Hals. Intressant är att Abels bro genom språkliga 

förvrängningar även det kan kopplas till Habols bro, för den som så önskar. 

 

Slutord 

Ovanstående resonemang får tas för just vad det är; utkast till fortsatt forskning.  

Ännu är det en ytterst liten del av allt samlat historiskt arkivmaterial som är 

digitaliserat, så eftersökta definitiva lösningar på lokalhistoriska bryderier finns 

förmodligen ännu under lång tid endast att återfinna i fysiska arkiv. 

 

Gunnar Larsson 
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