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Förord 

Detta är nummer 6 av Memmingsforskaren utgiven av ”Memmingsforskarna. Föreningen för 

släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden”. Föreningen bildades år 2008 och har 

således 2013 firat fem år. 

Den första september 2013 bjöd föreningen in till Öppet hus i Skärblacka Folkets hus där vår 

verksamhet visades upp och uppskattat föredrag hölls om bygdens ortnamn av Jan Paul Strid. 

Förutom en kort femårshistorik och bilder från vår verksamhet innehåller föreliggande 

nummer som vanligt ett antal artiklar som bygger på medlemmarnas forskningsmödor.  

Exempel på detta är historien om hur Oskarsrovägen i Kullerstad fick sitt namn och 

människor som befolkat backstugan Hagalund i Jogestorp.  

Om brott och straff i Vånga för 300 år sedan berättas under rubrik ”Sällsamma händelser…” i 

kyrkoboken. Serien om Skattnatorpen som inleddes i det allra första numret fortsätter nu med 

en fördjupning av torpet Börgöl. 

Kyrkvaktarens bestyr i äldre tider belyses genom sockenstämmoprotokollen, där både 

sovande mänskliga kyrkobesökare och dito mer livaktiga hundar vållade upprörda känslor. En 

kortare notis antyder de fattigas utsatthet med utgångspunkt i stöld av hankar till 

gärdesgårdar.  

Kan Memmingsbygdens första keramiker spåras till Grensholm? Ett fynd från sommaren 

1939 väcker frågan. Avslutningsvis återfinns en artikel om Fritz Magnus Wolffelt med 

utgångspunkt ifrån en omkullrasad gravsten på Borgs kyrkogård. 

Styrelsens och redaktionens förhoppning är att artiklarna ska locka till läsning och inspiration 

till fortsatt forskning. 

Till yttermera visso planeras att börja publicering av de äldre numren av Memmingsforskaren 

på vår hemsida. I detta sammanhang vill vi passa på att slå ett slag för hemsidans ”Landet 

runt” där vi oregelbundet publicerar, i vårt tycke, intressanta notiser ur olika arkivkällor. 

Slutligen: Tänk på att det är summan av alla enskilda människors förehavanden som skapar 

vår gemensamma historia. 

Nöjsam läsning! 

Skärblacka i september 2014 
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Oskarsrovägen  

Ett gatunamn i Skärblacka 

 

 

 

 

Åker man Kullerstadvägen österut från Skärblacka centrum stöter man snart på en avtagsväg 

till vänster, Oskarsrovägen. Varifrån har vägen fått sitt namn? Och vem var Oskar? 

Oscar Fredrik (således namne till diktarkungen Oscar II) föddes 13/12 1873 i Bäckstugan på 

Odensåkers ägor. Föräldrarna var statdrängen Carl Fredrik Månsson och hustrun Kristina 

Lovisa Wiqvist. De hade kommit till Kullerstad socken 1865, först som statare på Lundby och 

därefter Sörby, för att slutligen hamna i Kullerstad samhälle där de bebodde det vakanta 

soldattorpet. 

Oscar Fredrik började sitt arbetsliv 1888 som ladugårdsgosse på kyrkoherdebostället Vickelby 

i Kullerstad socken. Senare blev det andra drängtjänster både i Kullerstad, Kimstad och 

Risinge. Då han återkom till Kullerstad från Risinge 1893 bytte han efternamn från Månsson 

till Wallqvist. I husförhörslängden görs anmärkningen ”tagit namn”. 

För Oscar Fredrik finns nu alternativ till drängsysslorna genom AB Skärblacka pappersbruk 

där han tar anställning. 1897 har han gift sig med sömmerskan Ida Augusta Pettersson. Paret 

är skrivna på Skärblacka bruk vilket kan innebära att de bor i något av Bolagshusen. 
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1898 föds sonen Oscar Edvin och i december samma år lämnar familjen Kullerstad. Oscar 

Fredrik hade fått arbete som maskinpassare vid Timfors bruk i Markaryd och bostad i 

”Arbetarebostad nr 9”. 

1904 återfinns familjen i Kvarnsveden där Oscar Fredrik avancerat till maskinförare. Ida 

Augusta dör i barnsäng 10 maj 1906 i samband med att hon födde ett dödfött flickebarn. Som 

dödsorsak anges ”hjärtlidande i samband med förlossning”. Samma år flyttar Oscar Fredrik 

och sonen tillbaka till Kullerstad, hem till moder Lovisa boendes i Kulhem. 

På nyårsafton 1908 gifter Oscar Fredrik om sig med Johanna Karolina Broberg som tidigare 

under året kommit från Ål i Dalarna. Hon jobbade som sortererska på Skärblacka bruk till 

dess hon gifte sig. Nu byter Kulhem namn till Oscarsro.  

1910 blev Oscar Fredrik pappersvägare, en befattning han innehade fram till sin pensionering.  

Efter att ha fött två söner dör även Johanna Karolina och Oscar Fredrik gifter om sig för tredje 

gången 23 juni 1917. 

Oscar Fredrik var starkt engagerad i Kullerstads föreningsliv. Bl a politiskt inom Skärblacka 

arbetarkommun och fackligt genom att vara en av initiativtagarna till bildandet av Svenska 

Pappersindustriförbundet avdelning 54.  Bland övriga meriter kan nämnas revisorsuppdrag i 

konsumtionsföreningen Thor. 

Kerstin Andersson   

 

Källor: 

Samtliga uppgifter hämtade ur Memmingsforskarnas personarkiv. 
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Hagalund i Jogestorp 

Människor i en backstuga under 150 år 

 

Familjen Karl Petter Sundell  

Backstugan Hagalund i Jogestorp, Vånga, har idag fastighetsbeteckning Jogestorp 1:2. Stugan 

byggdes av Karl Petter Sundell 1864. Familjen kom närmast från Hagen tillhörande Gettorps 

gård. 

Familjen bestod av fader Karl Petter, född i Östra Skrukeby 19/3 1827 och modern Maja 

Greta Persdotter, född i Vånga 10/1 1831. De gifte sig 1852 och fick barnen Karl Gustaf (född 

21/1 1857) och Anna Katrin (född 11/5 1863). Ytterligare barn föds i Hagalund: Nils Magnus 

(12/7 1867) och Axel Fredrik (24/7 1873). 

Sonen Karl Gustaf flyttar år 1869 till Stora Rödja (Vånga) men är året därpå åter tillbaka i 

Hagalund.  

Dottern Anna Katrin föder en oäkta dotter, Beata/Beda Albertina, 24/4 1893. Beata/Beda dör 

13 år gammal i strupkatarr och difteri. Anna Katrin flyttar 28/11 1910 till Östra Harg. 

Mor Maja Greta avled 4/4 1901 av äggvitesjukdom. Far Karl Petter dör 30/12 1906 i 

magkräfta.  

 

Familjen Axel Fredrik Sundell  

Yngste sonen Axel Fredrik gifter sig 22/10 1899 med Anna Lovisa Nilsdotter, född 1877 i 

Restad Norrgård. Paret flyttar till S:t Lars i Linköping. De fick barnen Maria Elisabet (född 

21/9 1900) och sonen Arvid Emanuel (född 31/8 1902). Axel Fredrik övertar Hagalund 15/11 

1906. 

I Hagalund får paret ytterligare två barn: Anna Olivia (född 19/11 1909) och Nils Daniel 

(född 20/1 1913). Dottern Maria Elisabet föder en oäkta son vars namn var Ivan Axel 

Valdemar. 

Axel Fredrik hade svår astma och fick andas genom en plåttratt med något ämne som bildade 

ånga. Han avlider 18/6 1932 på Hagalund. Anna Lovisa avlider 27/4 1952 men då har hon 

redan lämnat Hagalund och flyttat till Boberg. 
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Hagalund i juni 2013. 

 

Sommarstuga  

Någon gång efter Axel Fredriks död och innan Anna Lovisas flytt till Boberg köpte 

byggmästare Erik Fredriksson Hagalund som sedan begagnats som sommarstuga. 1953 köper 

Anna Kajsa Nilsson huset och friköper även tomten 1973. Här bodde hon sommartid med sin 

syster Inga Nilsson. 

1998 övertar systrarna Sofia och Kristina Bornholm Hagalund. Flickornas mor är systerdotter 

till Anna Kajsa. 

Gun Häll 

 

Källor: 

Vånga Kyrkoarkiv: Husförhörslängder samt Död- och begravningsböcker. 
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Sällsamma händelser 

Brott och straff i Vånga under början av 1700-talet 

 

De äldsta kyrkoböckerna 

Genom kyrkolagen 1686 ålades församlingarna att föra kyrkobok. Som bekant nyttjades 

kyrkoboken i äldre tid till att införa allehanda uppgifter av varierande slag. I senare tid hade 

man särskilda böcker för att registrera exempelvis husförhör, födsel och dop, död och 

begravning och sockenstämmans beslut.   

”Wånga Kiyrkio Book Efter Biscoppens uthi Linköping, dän högwärdige hr Hagvini Spegels 

willia inrätadt Åhr 1697 af Benedicto N Retsio W Pastore” är beskrivningen på en av Vånga 

församlings äldsta kyrkoböcker. Boken har registrerats under huvudavdelning C (dvs Födelse- 

och dopböcker) men häri återfinns även bänklängder, sockenstämmoprotokoll, 

inventarieförteckningar, död- och begravningslängder, vigsellängder, flyttningslängder m m 

och t o m en avskrift över medel mot durchlopp (rödsot, dysenteri).  

I 1686 års kyrkolag 24 kap 8 § uppmanas även att i kyrkoboken införa ”hwad sälsamt i 

sochnen sig tilldragit hafwer”. Denna uppmaning har hörsammats i Vånga. 

Under rubriken ”Berättelser om hvad sälsampt i sochnen sig tildragit hafver bestämdt af ens 

eller annans Synnerl goda eller onda bedrift” upptas därför noteringar om mer 

uppmärksammade händelser i Vånga åren 1710-1859. Tyvärr har inte församlingens präster 

gjort regelbundna noteringar. Notiserna har initierats 1710 av dåvarande kyrkoherden Israel 

Retzius (son till företrädare Bengt Retzius).  

Retzius har koncentrerat sig på de onda bedrifterna inom reviret.  

 

98-årig barnafader? 

Den första noteringen från 1710 innehåller en intressant associering till den välkända 

ordalydelsen på runstenen i Rök från 800-talet om Sibbe från Vi, som ”avlade nittio år 

gammal”.  En ogift kvinna, Karin Hansdotter i Balderum hade nämligen, påstod hon i alla fall, 

två år tidigare blivit havande genom sin husbonde, den då 98-årige Hans Andersson i 

Rökstorp. Han dog dock innan saken blev avgjord i domstol. Karin blev emellertid dömd till 

bålet men fick straffet mildrat av hovrätten till att tvenne gånger slita riset. Hon absoluterades 

efter kyrkoplikt den 28 augusti 1710. 
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Mord på hammarsmed 

Drängen Pär Månsson boendes i Resta men född i Risinge socken, mördade en hammarsmed 

och dömdes följdriktigt till döden vid häradsrätten men slapp undan med ”9 gånger gatulop 

dem han utstod vid kyrkan den 9 oktober”. Pär absoluterades den 29 oktober 1711. 

 

Barnamord 

”En qvinsperson Kierstin Bängtsdotter, född här i församlingen men i Risinge socken blifvit 

havande av en dräng Johan Johansson i Ringstorp åhr 1712”, skriver Retzius.  Kerstin födde 

barnet i Björke och grävde ner det under sin säng ”hvilket uptogs och befans upmultnad”. 

Kerstin fick för detta sitta i ”Tornet i Linköping” (dåvarande länsfängelset). Efter avtjänat 

straff blev hon återigen havande med samme dräng. Retzius konstaterar lakoniskt: ”Synes wäl 

hafva förtiänt galgebacken”. 

 

Blodskam 

År 1713 visade det sig att Eric Olofsson vid Göstad under fem års tid legat i ”blodskam” med 

sin vid havandets uppdagande 24-åriga styvdotter, Margareta Pärsdotter. Bägge dömdes till 

döden.  Margareta dog dessförinnan vid sin vistelse i Linköpings torn den 18 mars ”och sedan 

av bödelen nedgräfven i galgbacken vid Linköping.” Eric halshöggs på Rökstorps Mo den 28 

mars. 

 

Hustrumord 

Den femte av Retzius återgivna ”bedrifter” inom Vånga socken, är dock den som mest berör. 

Detta är också sista införda notisen i boken innan anteckning om nådårsprästen Rydling 1753. 

Året är 1714. Avrättning vid Rökstorps Mo av en ”hökare” från Stockholm på 25 år som sade 

sig heta Petter Carlsson Wallenbärg. Petter befanns att under en längre tid bedrivit stöld. 

Häradsrättens dödsdom föranleddes emellertid av Petters mord på sin egen hustru, Margareta 

Olofsdotter, vid landsvägen mellan Finspångs bruk och Gammalstorps gästgiveri i Risinge 

socken. Makarna hade trätat om en brännvinsbutelj. Petter hade lett ”hästen af wägen på 

hwilken hon reed, oc slagit hänne i hufvudet med en talstaka wid tinningen, då hennes sista 

ord war: Slå, hugg oc sarge ihjäl mig oc är fanen i dig wti första beten”. Efter att Margareta 

fallit av hästen anföll Petter henne med kniven och lyckades till slut skära av hennes strupe. 

Därefter sökte han gömma henne ”60 steg ifrån Landswägen”. 

Som socknens själaförsörjare har Retzius givetvis i egen person närvarat vid Petters 

avrättning. Han beskriver hur Petter var svår att få bekänna sina missgärningar och sitt 

syndiga leverne. Hans ånger ledde till bittra tårar och sedan: ”Han blef på et fasansfullt sätt 

råbråkad, halshuggen, parterad oc på 5 stegel sätt…”. 
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”Afrätts Platts” vid Rökstorps Mo. Lantmäteriet: Glansgruvan 1769.  

 

Rådbråkad, halshuggen och steglad 

Givetvis är domböckerna en mer tillförlitlig källa vad gäller information om respektive 

gärning och resonemang kring utdömande av lämpliga straff. Dock är ovanstående refererade 

notiser gjorda av en person som förmodligen deltagit vid samtliga ovan nämnda straffs 

exekvering.  

Vad gäller avrättningen 1714 torde scenerna satt livslånga spår i de närvarandes medvetande. 

Efter att kyrkoherden lyckats få Petter att ångra sina brott inledde bödeln bestraffningen med 

rådbråkning.  

Lars Levander beskriver denna bestraffningsmetod som ”… utan all jämförelse ohyggligaste 

avlivningsmetod”. Straffet utdömdes i Sverige sista gången 1733, men avskaffades formellt 

först 1835. 

Hur exakt rådbråkningen tillgick 1714 kan enbart de närvarande vittna om. Men 

bestraffningens grundkoncept var att krossa delinkventens skelett: skenben, armar, rygg, 

bröstkorg och benen. Om någon mot all förmodan skulle överleva denna behandling 

avslutades ceremonin med halshuggning. Kroppen styckades och sattes upp på pålar (steglar). 

I Petters fall fem stycken. Kroppsdelarna fick sedan sitta kvar som avskräckande exempel 

intill dess asätande fåglar gjort sitt. 

Att det tilldömda straffet var något utöver det vanliga framgår av en bödelstaxa från 1736, där 

bödeln erhöll 15 daler för rådbråkande, halshuggande och stegling. Som jämförelse kan 

nämnas att enbart halshuggning ersattes med 5 daler. 
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Gatlopp 

Det niofaldiga gatloppet till vilket Pär Månssons dödsdom omvandlades och som 

genomfördes vid Vånga kyrka, innebar att den dömde fick springa mellan ett led av folk som 

med spön och käppar slog den löpande. Hur många människor som aktivt deltog vid Pärs 

bestraffning förtäljer inte anteckningarna, men för att erhålla avsedd effekt torde antalet inte 

understigit femtio stycken. Detta straff utfördes således inte av särskild bödel. Det bör ha varit 

problem att rekrytera ortsbefolkning till sysslan varför det tycks som om man i många fall 

tvangs beordra soldater. 

Gunnar Larsson 

 

Källor: 

Vånga kyrkoarkiv. Födelse- och dopbok C:2. Vadstena landsarkiv. 

Lantmäteristyrelsens arkiv. Glansgruvan 1759. Lantmäteriet. 

  
Litteratur: 

 

Lars Levander. 1933. Brottsling och bödel. Stockholm. 

Widelius, K G. 1950. Risingebygd. Kulturhistorisk skildring, sid 191-195. Linköping. 
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Torpare vid Börgöl under 1700-talet  

Skattnatorpen, del 3 

 

Skattna är en av de äldsta frälsegårdarna i Kullerstad socken, här låg också Memmings härads 

först belagda tingsplats. 

År 1543 upptas i den årliga räntan två konunglandsbönder i Skattna (Wennberg 1947:19). 

Omkring 1680 var Skattna Anders Erikssons Rosenstråles sätesgård.  Ätten Rosenstråles 

inflytande i Kullerstad socken kan än idag ses i Kullerstad kyrka. 

På 1630-talet hade säteriet ett i det närmaste fullständig uppsättning torp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gården Skattna. 

 

Källmaterial 

De äldsta husförhörslängderna för Kullerstad socken är från 1793. Dop-, vigsel- och 

begravningsböcker finns från 1652, dock inte heltäckande. Räkenskaper från kyrkan (signum 

L) innehåller en hel del uppgifter som kan tjäna som komplement exv bårklädespenningar, 

gåvopenningar, tacksamhetspenningar och fattigkassans in-och utgifter. Här finns också 

uppgifter om vilka som lånat penningar från kyrkokassan. 

Förutom de kyrkliga längderna finns mantalslängder och boskapslängder. Under senare delen 

av 1700-talet tillkommer bouppteckningar och för Skattnas del finns uppgifter att hämta ur 

Löfstadarkivet som förvaras i Vadstena landsarkiv. 
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Börgöl under 1700-talets första decennier 

Ett av de större torpen var Börgöl som emellanåt brukades av två torpare. Tiden före 

sekelskiftet 1700 har utförligt beskrivits av Lennart Zielfelt i ”Kullerstad sockens minne” 

(s367ff). 

Vid sekelskiftet 1700 beboddes Börgöl av Axel Nisbeth, gift med Brita Maria Storkenfelt, 

syster till frun på Skattna. 1701 föds sonen Vilhelm i Börgöl men när deras andre son Alex 

föds 1705 bor man på Ålbäcken, ett annat Skattnatorp. 

Nästa brukare vid Börgöl är Erik. Han omnämns 1703 och 1704 i mantalslängderna och 

kyrkoräkenskaperna. 1702 föds hans son Erik och ytterligare ett barn 1705. 

Därefter tillträder Per Olofsson torpet, han omnämns i mantalslängderna fr o m 1705. Den 9 

juli 1711 föds dottern Anna. 1727 gifter hon sig och flyttar till Löt. 1719, 1721 och 1726 är 

hustru Kerstin i Börgöl dopvittne. 1727 är Per och drängen Olof Persson dopvittnen. Den 15 

juli 1730 begravdes Per Olofsson efter att ha avlidit den 1 juli. I fem år hade Per varit sjuk i 

vattusot och under de tre sista åren dessutom blind. Han blev 60 år gammal. 

 

Platsen för torpet Börgöl, juldagen 2008. 

 

Två brukare 

År 1732 gifter sig Olof Persson med Kerstin Nilsdotter från Haget, sonen Per föds 1734. Det 

är nu som de första indikationerna på att Börgöl brukas av två torpare dyker upp. Förutom 

Olof Persson med familj etablerar sig Isak Mattson Faleij. Isaks farbror var den mäster Jacob 

Faleij som omnämns i ”Inventering och beskrivning av Skärblacka bruk” (se 

Memmingsforskaren nr 2).  
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Mantalslängderna 1747-1761 omnämner Isak med hustru i Börgöl. 1753 bor enligt 

mantalslängden dessutom änkorna Maja och Hedvig i Börgöl. Isak Matsson Faleij gifter sig 

med Margareta Jönsdotter den 28 april 1740. 1745 föds dottern Kerstin, 1749 föds Lars och 

samma år dör sonen Mats. Den 28 augusti 1756 avlider hustru Margareta Jönsdotter 32 år 

gammal i hetsig feber. Isak gifter troligen om sig för 1756 omnämns Isak och hustru i Stora 

Löten, ett annat av Skattnatorpen.  År 1772 dör hans tvååriga dotter Rebecka i långsam frossa. 

Den 2 juli 1772 begravdes torparen Isak Matsson i hetsig feber, 56 år gammal. 

 

Gustaf Larsson 

År 1784 dyker Gustaf Larsson upp i mantalslängderna som brukare till ett av torpen i Börgöl, 

det andra brukas av Nils Andersson. 1786 blir Gustaf ensambrukare av de två torpen. Det 

hade som följd att Gustaf ålades fyra dagsverken i veckan från tidigare två. Även ifall Gustaf 

nu var ensambrukare räknades Börgöl som två torpenheter. 

Den 1 juli 1791 avlider hustrun Maja Jönsdotter 46 år gammal av ”tärande sjukdom”, drygt ett 

år senare gifter Gustaf om sig med Lisken Jacobsdotter. I och med giftermålet med Lisken 

flyttar även svärfadern in på torpet. Dessutom bestod hushållet av en piga och förmodligen två 

drängar. 

Gustaf Larsson avlider den 1 mars 1792 i lungsot, 50 år gammal. 

 

Bouppteckning efter Gustaf 

Utifrån den bouppteckning som gjordes i samband med Gustaf Larssons död, kombinerat med 

litteratur, kan vi få en glimt av hur livet tedde sig i Börgöl. (Bostadshusen och övriga 

byggnader på torpet beskrivs i Memmingsforskaren nr 1). 

De möbler som upptas i bouppteckningen är två målade skåp, fyra hörnskåp, ett väggur av trä, 

tio kistor, ett skrin, ett bord, en väggfast säng och en skåttsäng (dvs en säng som skjuts in 

under den andra), två karmstolar, ett litet skåp, tapeter och tavlor.  

Tio kistor kan verka mycket men de behövdes till förvaring av framförallt textilier. Bland 

sängtextilier omnämns bolster, långkuddar, halmmadrasser, kuddar, täcken, sparlakan, 

stickade täcken, gardiner, lärftlakan och blaggarnslakan, dukar och handdukar. Sparlakan 

hängs för sängen, lärftlakan är det samma som linnelakan och blaggarnslakan vävdes av de 

korta tågor som blev kvar när linet häcklades. 

 

Välklädd torpare 

Gustaf Larsson var en välklädd man med tio par byxor, nio skjortor, nio livstycken/västar, 

rockar, tröjor, handskar, vantar, skor och stövlar (både svenska och tyska), hattar och mössor. 
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Dessutom tre kostymer, en svart, en grå och en blå. I bouppteckningen efter Maja Jönsdotter 

ser man att också hon hade en fäbless för importerade köpetyger i sina finkläder. 

Trots det kan man i bouppteckningen efter Gustaf Larsson hitta alla de redskap som krävs för 

framställning av både ylle och lin. Allt från saxar, kardor, spinnrockar, nystvindor till vävstol 

med solv och skedar. 

 

Köket 

Köket domineras av den öppna spisen där all mat lagades. I bouppteckningen omnämns två 

stora och en liten brandring, två större och två mindre järngrytor, två skaftpannor och fem 

stekpannor. Till köksutrustningen hörde också en järnmortel, bordsknivar, ett halvt dussin 

porslinstallrikar, glas, stenkärl, stenkrus, baktråg och brödstegar. Brandringar är järnringar 

med oftast tre ben som placerades över elden och fungerade som underrede till grytorna. 

I köket stod också en vattentunna. Andra kärl till förvaring av matvaror var såar, tunnor, 

flaskor och korgar av olika storlek och av olika material. 

Bland de ädla metallerna domineras bouppteckningen av brännvinspanna med hatt, två kittlar, 

en gryta, en skaftpanna och en skål, allt i koppar. Vidare omnämns en oförgylld bägare och tre 

förgyllda tumlare i silver. Dessutom tre mässingskrukor och av tenn en djup och en flat tallrik, 

en skål och en ljusstake. 

Bland körredskapen återfinns förutom de vanliga kärrorna, vagnar och slädarna, som man kan 

förvänta sig i ett jordbruk, också en manssadel. Mer om den lite senare. 

 

Torparens skyldigheter 

(Detta avsnitt har hämtat inspiration från Wennbergs avhandling 1947). 

Börgöl ålades två dagsverken i veckan per torp mellan Valborg och Mikaeli, dvs 1 maj till 5 

oktober. 

Förutom dessa dagsverken fanns det något som kallades hjälpdagsverken. I själva verket var 

det torpens kvinnor som arbetade gratis med vissa sysslor utöver de ålagda dagsverkena vid 

sådd och skörd. Som en följd av förhandlingar 1788 blev det vissa lättnader för kvinnorna. De 

slapp nu städningen av Löfstad slott och utgödsling, fårklippning och slakt.  Deras arbete 

begränsades till att leverera spunnet lin och blånor i proportion till torpets storlek samt att 

sköta åkerrenarna.  Här finns nog förklaringen till de tre spinnrockarna i bouppteckningen. 

Saknade torparen hustru fick han anställa en kvinna till att göra erforderliga hjälpdagsverken. 

Vid höbärgningen ålades samtliga torpare med familjer på begäran komma att slå, räfsa och 

hässja och sen köra in höet från de fem ängarna samt Gisselkärret och Kalvtomten. På 

Skattnas ägor fick man normalt under 1700-talet 150 lass hö. Inte undra på att Gustaf hade två 

hästar. 
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Vid rågskörden skulle torparen och hans hustru skära, ta upp och sätta rågen i rökar på 1 

tunnland/dag. Lika reglerat var det vid veteskörden och vårsädesupptagande. 

Förutom dessa sysslor hade torparen att sköta den del av allmän väg han var indelt på. 

Torparen skulle även agera budbärare, dock högst 1,5 mil från torpet. I det sammanhanget tror 

jag att man ska se uppgiften om manssadel i bouppteckningen. Det tog mindre tid från annat 

arbete att rida 1,5 mil än att gå! 

Alla torpare under Skattna hade att hugga 50 tjog hank var i Elsebo skog samt leverera in 

100/200 lövkärvar, beroende på respektive torps storlek. Kärvarna skulle utgöras av ek, hassel 

och björk. 

Vidare hörde till torparen och hans hustrus uppgifter att rensa diken och delta i diverse 

byggnationer på säteriet. 

 

Skattna under Löfstad 

I början av 1700-talet införlivades Skattna med Löfstad genom grevinnan Agneta Wrede (död 

1730). Hon var en av dessa adelskvinnor som under stormaktstiden tog över driften av säterier 

medan deras män var ute i krig. Dessa kvinnor brukar ges epitetet starka, driftiga och 

självständiga. Sanningen var väl den att de fortsatte i samma anda som deras män och skötte 

sina säterier med samma utnyttjande syn på torparna.  

Den 31 mars 1708 skriver Agneta Wrede i ett brev till sin befallningsman Olof Arvidsson 

bland annat att ”… om det krävs mer arbete än vad gårdens drängar torpare eller bönder klarar 

av så kan fattiga bönder få arbeta av sin skuld, men om dom har penningar eller något av 

penningvärde så skall detta tas först, sen kan de få arbeta av resten…” (Wennberg 1947:37). 

Synen på torparen lever kvar långt in på 1800-talet. De kontrakt som skrivs på Skattnatorpen 

under greve Pipers tid är minst lika hårda som under den ”driftiga” grevinnans tid. 

Kerstin Andersson 

 

Källor: 

Löftstadsarkivet. Vadstena landsarkiv. 

Mantalslängder. Kullerstad socken 

Kullerstad. Husförhörslängder, Födelse-och dödböcker 

Bouppteckningar 
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Sovande kyrkobesökare och 

hundbekymmer  

Om kyrkvaktarens bestyr i äldre tider 

 

Kyrkvaktarens uppdrag under 1700-talet var kopplad till gudstjänsten och andra kyrkliga 

förrättningar. Kyrkvaktaren (kyrkovaktaren, kyrkoväktaren senare kyrkvaktmästare) hade 

främst tre uppgifter; att övervaka ordningen i kyrkan, att driva in dem som stod på kyrkvallen 

sedan gudstjänsten begynt samt hålla uppsikt att folket höll sig vakna under predikan. Denna 

tredje uppgift tycks med tiden ha väckt viss irritation hos gudstjänstbesökarna. 

 

Vilande må väckas 

Inte sällan torde irritationen över kyrkvaktarens nit föranlett mindre väl valda verbala 

reaktioner. Dessutom sattes det stor press på kyrkvaktaren att sköta sina åligganden, i annat 

fall riskerade han själv att förpassas till stocken. Från Vånga berättas:    

”Beklagade Pastor at Wånga i kyrkan wisa sielfwåld på thet sättet at the under Gudstjensten 

lägga hufwuden ned på armarne, eller på them the sittja hos, och sålunda antingen äro 

oachtsamma eller aldeles insomna; tå kyrkwächtaren ock beswärde sig, och somlige bruka 

tilltala honom för thet han med käppen wäcker them föregifwandes, at the icke sofwit, utan 

allena lagt hufwudet ned. På Pastoris föreställning samtyckte sochnestämman at 

kyrkowäcktaren må slå till med käppen ehnwar som lägger hufvudet neder, antingen han då 

sofwer eller eij, om kyrkowächtaren thet icke gjör må han sättjas i stocken en Söndag” 

(Vånga sockenstämmoprotokoll 30 april 1738, § 3). 

 

Kyrkvaktaren slipper väcka sovande 

Med hänvisning till prästmöte med Linköpings stift att ”i församlingarna söka afskaffa den 

urgamla plägseden, att kyrkovaktaren under predikan, kringvandrar i kyrkan med en lång 

käpp, för att väcka de sofvande”, beslöts vid Kullerstad sockenstämma 1 december 1793 att 

upphöra med denna sed. Frågade således pastor de närvarande ifall man inte i församlingen 

”voro nöjde med att kyrkovaktarens befattning med församlingens kyrkosofvare, hädanefter 

under Gudstjensten, måtte upphöra?” Härtill svarades det ett unisont ja med tillägget att ”så 

mycket mera, som denna hans spatsergång snarare till förargelse än till uppbyggelse leder.”  

 

Hundar stör gudstjänst 
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Kyrkvaktarens åligganden begränsades således hädanefter till att hålla ordning i kyrkan under 

gudstjänst. På Kullerstad sockenstämma 6 december 1795 klagades det över oljud i kyrkan 

förorsakade av lösspringande hundar. Att se till att hundarna inte störde gudstjänsten var 

givetvis kyrkvaktarens uppgift. Kyrkvaktaren tillsades därför att ”såsom Hans ämbete 

innefattade långt mera än den skyldigheten att väcka de sofvande med käppen, och då denna 

sednare upphört, borde han åtminstone hålla ordning på hundarna, hvilket Han ock lofvade.” 

 

Ny dörr till predikstolen 

Men problemet med störande hundar under gudstjänsterna fortsatte och vid nästkommande 

sockenstämma den 8 maj 1796 tillsades kyrkvaktaren på skarpen att göra sin tjänst med 

hundarnas utdrivande ”utan afseende på hwem de ock må tillhöra”. Hundarna hade i sin 

fräckhet till och med nästlat sig in i predikstolen. Detta ledde till att klockaren gavs i uppdrag 

att göra ny dörr till predikstolen. 

 

Kyrkvaktarämbetet innan kyrkvaktare 

I kyrkoordningen 1571 lades grunden för den svenska protestantiska omvandlingsprocessen 

av kyrkan. I kapitlet ”Ordning medh predican” sägs att under predikan ska det vara stilla i 

kyrkan. De som stör ordningen ska föras ut ur kyrkan. Vidare: ”Så bör ock Klockaren haffua 

acht på, at hundar eller annat slijkt som j kyrkiona kan inkomma, icke gör ther buller eller 

oliwdh…” (Kjöllerström 1971). 

Således ansåg kyrkoordningens författare Laurentius Petri att ansvaret för ordningen i kyrkan 

i första hand borde åligga församlingens klockare. I praktiken kan nog denna syssla ha växlat 

mellan kyrkobetjänarna.  Återkommande klagas det över stök på kyrkans läktare (där oftast 

ungdomen satt) och problem med spring ut ur kyrkan under gudstjänsten.  I vissa församlingar 

hade sexmännen, eller annan särskilt utsedd uppsyningsman, uppgiften att sitta på läktaren 

och hålla uppsikt. Uppdraget att leda ut störande element kunde således åläggas både 

sexmännen, klockaren och kyrkvärdarna. 

Dessa ålägganden var förmodligen inte de mest åtråvärda och skapade inte alltför sällan 

osämja med grannar och annat sockenfolk. Från sockenstämma i Östra Stenby 1612 berättas 

”att efher monge funnes i församblingen, som i predicanen såfwo, skulle en af nempden och 

en af rothemestarna gå kring, och then the funno sofwande och weckte up, skulle bötha hwar 

reesa 1 öre…” I en kommentar till detta beslut har i marginalen noterats: ”Thetta blef inthz 

hollet.” (jfr Gullstrand 1923:77). Marginalnoteringen kan tolkas så att varken kyrkonämndens 

ledamöter eller rotemästarna varit särskilt begeistrade över det ålagda uppdraget.  

Det vanligast torde dock ha varit att till klockarens uppgifter även innefatta det som 

sedermera blev kyrkvaktarens. 
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Kyrkvaktare utses 

När kyrkovaktarämbetet först installerades såsom kyrklig medhjälpare är för mig obekant. 

Men Gullstrand återger ett stämmoprotokoll från Barva i Södermanland 1657 där kyrkoherden 

och sexmännen utsåg ”Hans i Gåsnäs” till kyrkoväktare med en lön av ”ett öre eller ett stycke 

kött och en bulle bröd om jultiden årligen” (Gullstrand 1933:37).  

Det framgår inte från vilken social miljö den utsedde kyrkoväktaren kom eller vad uppdraget 

egentligen bestod av. Dock tycks det såsom ”lönen” mer ska ses symbolisk än något verkligt 

tillskott i hushållskassan. Hans kan därför ha sett kyrkvaktarsysslan enbart som ett 

hedersuppdrag. 

 

Kyrkvaktare i Memmings härad 

Enligt Zielfelt (1966:201, 326) ska backstugusittaren vid Bäckstugan (Odensåker), Johan 

Kåtte/Andersson, varit kyrkvaktare i Kullerstad 1695. Johan uppges ha erhållit en kanna säd 

eller dess värde från varje matlag. Vidare sägs att kyrkvaktaren före Johan hette Pehr och var, 

enligt 1695 års mantalslängd, utfattig. Det är nog uppenbart att kyrkovaktarsysslan i dessa fall 

inte betraktades som hedersuppdrag utan mer som ett bidrag till försörjning. 

I Borg tillsattes år 1693 ”kyrkiowächtn Pehr Larsson, hwilken försambl bewilljade Een half 

fierding Råg af hwar heel- eller half gård, och 4 öre kop af hwar Torpare” (Borg 

sockenstämmoprotokoll 1 maj 1693 § 5). En fjärding motsvarar i vikt 106 gram. 

I Löts sockenstämmoprotokoll 1696 meddelas att ”Kyrkiowachtaren skall hafwa för sitt omak 

om åhret 1 k/anna/ sädh af hwart matlag i sochnen, och 2 öre af hwar Torpare.”  

I Kimstad tycks ingen särskild kyrkvaktare ha tillsatts vid denna tid, utan av allt att döma 

ombesörjde klockaren ordningen i kyrkan. Vid sockenstämma 30 november 1712 erinrade 

pastor om de regler som gällde vid de olika kyrkliga förrättningarna. Bl a ”att ingen bör ståå 

ute på kyrkiogården eller landzwägen som många göra, under Ottesången eller Catechesii 

förhör…” Om så ändå skedde kunde det rendera vederbörande att få slita ris och ”blef här för 

klockaren tillsagt taga en sexman med sig hwar gång att anteckna de utestående och them 

angiffa.” 

 

Klädespersedlar tages som pant 

I protokollet från Löt 1696 återfinns även noteringen att kyrkoväktaren efter det att tron har 

lästs ska gå ut och noga se efter ”både i Prästgården som och i Klåckare gården, om någon 

finnes som icke hafwer låtit sig infinna i kyrkian i rättan tijdh, och angifwer den samma”. 

Från Vånga noteras: ”Giordes det slut, att hwar och en, hwem det är, som utan nödfall löper 

utur kyrkian innan wälsignelsen är sagd, versen sungen och man sedan i tysthet hafwer läst 

sin bön, skulle ewägeligen en söndag sittia i ståcken, ja man skulle icke förrän detta wore 

skedt taga till sig sin hatt elr mössa” (Vånga sockenstämmoprotokoll 30 november 1724 § 8).  
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Visserligen är det inte uttalat att det är just kyrkvaktaren som ska bevaka vilka som eventuellt 

löper ur kyrkan men det tillhörde definitivt dennes uppgift. Att ta något klädesplagg i pant för 

att försäkra sig om att böter eller straff kan utkrävas är uppenbarligen en inte alltför ovanlig 

metod. Bl a Gullstrand (1933:54) ger exempel om detta från Skärkind 1647. 

 

Kyrkstöt 

P g a kyrkvaktarens uppgift att väcka sovande benämns han emellanåt som kyrkstöten. En 

benämning som erhållits via den särskilda långa käpp som ingick i rekvisitan och användes då 

sovande väcktes. Emellanåt var käppen försedd med bjällror.  

I kyrkoordningen från 1571 sägs att en predikan inte ska vara längre än en timme, i synnerhet 

på landsbygden ”ther folcket haffuer longt til Kyrkio, moste Presterna j syndderheet thetta 

achta.” Med tanke på senare beskrivningar över längden på predikningarna, tycks denna 

rekommendation fallit i glömska. Utan att förringa prästerskapets förmåga att fånga 

församlingens uppmärksamhet, är det inte ett alltför djärvt antagande att längden på 

predikningarna kan ha varit en avgörande faktor för antal sovande kyrkobesökare.  

Schlyter (1986:33) sätter likhetstecken mellan kyrkstöt och kyrkvaktare: ”Med kyrkstöt avses 

både det redskap, varmed den sovande väcktes i kyrkan, och den som hade uppdraget att 

använda redskapet.” Schlyter förtydligar att man i Sverige med kyrkstöt i första hand avser 

redskapet, ”medan det i de gamla danska landskapen även åsyftar ett särskilt ämbete”. Då 

Schlyters uppsats främst utgår från de gamla danska sydliga landskapen, är likhetstecknet 

mellan kyrkstöt och kyrkvaktare där mer i sin ordning än ifall utgångspunkten varit 

exempelvis Östergötland. 

Det kan förefalla en nutida betraktare att kyrkvaktarens uppgifter var meningslösa och 

löjeväckande. Men om samhällssynen och världsbilden hade Gamla Testamentets 

Moseböcker som grund, blir kyrkvaktarens uppgifter av helt annan dignitet. Detta understryks 

av ovan återgivna sockenstämmoprotokoll från Vånga 1738, där kyrkvaktaren vid 

försummelse att väcka sovande själv riskerade att sättas i stocken.  

Schlyter ger flera talande exempel om kyrkstötens betydelse under danskt 1600-tal (Schlyter 

1986:35–36). 

 

Nya tider 

I och med att man avskaffade kyrkstöt som redskap att väcka sovande, begränsades 

kyrkvaktarens uppgifter enbart till att hålla ordning i kyrkan under förrättningar. Succesivt 

under 1800-talet torde även denna syssla bli mindre aktuell. Samtidigt förändrades 

kyrkvärdarnas uppgifter från att tillsammans med kyrkoherden ansvara för ekonomisk 

redovisning till att bli en allmän värd för kyrkobesökare.  
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Johansson (1937:96) menar att det mot 1700-talets slut hos prästerskapet märks en avtagande 

tendens med kyrkotukten och att det alltmer blir ekonomiska angelägenheter som tar 

överhanden. Andra tider var i antågande där sockenstämmorna som det lokalt högst 

beslutande organet succesivt ersattes med olika specifika instanser vilket bl a ledde till 

införandet av kyrkostämma och kommunalstämma under 1860-talet. Därmed hade 

kyrkvaktaren i sin forna roll som allmän ordningsman blivit förlegad.    

Gunnar Larsson 

 

Källor: 

Borgs sockenstämma 1688-1696, CI:1. Vadstena landsarkiv. 

Kimstad sockenstämma 1695-1713, C:2. Vadstena landsarkiv. 

Kullerstad sockenstämma 1651-1779, KI:1. Vadstena landsarkiv. 

Löts sockenstämma 1896-1796, KI:1. Vadstena landsarkiv. 

Vånga sockenstämma 1703-1769, C:2. Vadstena landsarkiv. 

Östra Stenby sockenstämma 1612-1649, K1a:1. Vadstena landsarkiv 
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Stöld av twinnor i Borg 

Om vådan av att bryta mot det tredje budordet 

 

I Borgs församlings sockenstämmoprotokoll 7 § den 3 maj 1801 redovisas följande 

beslut:”Til förekommande af den stöld, som så ofta spörjes ske på gärdesgårdar, medelst deras 

skadande genom twinnors borttagande; beslöt församlingen, at om någon som har fattigdel, 

beträdes med sådant brott, skal den icke allenast förlora sådan hjelp och understöd af Cassan, 

utan och utur församl bortdrifwas.” 

Onekligen hårda bud. Bakgrunden till stölderna framgår inte men då misstankarna riktas mot 

församlingens allra fattigaste kan det antas att de vidjeband (och eventuellt även 

gärdsgårdsvirke) som stals, skulle användas till bränsle. Beslutet om fördrivning ut ur 

församlingen ifall någon med försörjning ur fattigkassa ertappades, förefaller alltför strängt 

och var förhoppningsvis enbart avsett som ett avskräckande hot. 

Gunnar Larsson 

Källa:  

Norrköpings Borgs kyrkoarkiv K I:1, sid 340.  
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Vångas första keramiker? 

Om fyndet av ett lerkärl från båtyxetiden 

 

Rikt på fornlämningar 

Att Memmingsbygden är rik på fornlämningar och fornfynd lär nog vara allom bekant. Det 

räcker med en hastig blick på ekonomiska kartan över området för att förvissa sig om att 

fornlämningsmarkeringarna i form av ett run-R är flitigt förekommande. Även ifall 

järnåldersbygden dominerar är här även brons- och stenålder rikligt representerat. 

I Fornvännen 1949 återfinns ett smärre meddelande benämnt ”Ett båtyxekärl från 

Gränsholmen i Vånga socken, Östergötland” författad av G. A. Hellman. Av artikeln framgår 

att rubricerat kärl hittats i juli månad 1939 i en sandtäkt dryga 3 kilometer NÖ om Grensholm. 

 

Båtyxfolket 

”Båtyxekulturen” har fått sitt namn efter de karakteristiska slipade båtformade skafthålsyxor 

som framställts. Folket som gett kulturen dess namn var jordbrukare och verkade för cirka 

4000 år sedan. Till kulturens karakteristika hörde även särskilt ornerade krukor, lerkärl, vars 

ornamentik framställts genom att trycka in linjer med hjälp av snören innan de brändes. Av 

den anledningen inräknas båtyxekulturen till en bredare krets benämnd snörkeramiska 

kulturer.  

 

Kärlet 

Kärlet från Grensholm har en höjd av 13,6 cm, största diameter av 16,9 cm och en 

mynningsdiameter på 15 cm. Bottenplattan är 3 cm i diameter. Hellman skriver: ”Under 

mynningen löper ett ca 3,5 cm brett band av snörlinjer och kring bottenplattan äro anbragta 

två koncentriska cirkelband av likadana snörlinjer. Anmärkningsvärt är, att orneringen 

nedanför mynningsraden tydligen har åstadkommits med ett omkring 20 cm långt, tvåradigt 

snöre. Detta har lagts dubbelt, varefter den omböjda ändan har tryckts ordentligt ned i den 

våta leran omedelbart nedanför mynningsranden. Sedan har det dubbla snöret virats i en spiral 

runt kärlhalsen omkring fyra gånger.” Hellman konstaterar vidare att kärlet representerar 

båtyxkulturens äldsta skede och är det dittills första fyndet i Östergötland. 
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                Kopia av kärlet som Wilhelm Nilsson erhöll i samband                                     

                med den ekonomiska ersättningen. 

 

Ersättning 

Det var i samband med fornlämningsinventeringar sommaren 1948 som fyndet 

uppmärksammades. Det var tegelförman, min farfar, Wilhelm Nilsson från Stensborg med 

postadress Ljusfors som visade Hellman lerkärlet. Detta resulterade i att Nilsson av Statens 

Historiska Museum fick motta en gratifikation på 75 kronor. En inte alltför oansenlig summa 

1948. 

Wilhelm Nilsson. 
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Pia Nilsson 

 

Källor: 

Brev från Statens Historiska Museum till ”Tegelförman W. Nilsson” daterat 23 september 

1948 (privat ägo). 

Litteratur: 

Hellman, G A. 1949.  Ett båtyxekärl från Gränsholmen i Vånga socken, Östergötland. I 

Fornvännen 1949, sid 184-185.  
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Krigaren Fritz Magnus Wolffelt  

Om en söndervittrad gravvård vid Borgs kyrka 

 

På norra sidan av Borgs kyrka återfinns en numer nedrasad gravsten. Olyckligtvis har stenen 

fallit så att den ingraverade framsidan öppet exponerats för väder och vind. Detta har medfört 

att texten helt utplånats. Ännu sommaren 2007 var det emellertid möjligt att läsa namnet på 

och uppgifter om personen som stenen rests över: ”majoren och riddaren af Kongl. Svärds 

Orden Wälborne herr Fritz Magnus Wolffelt född 6 okt 1773 död d 10 mars 1838”. 

 

Ägare av Wij 

Wolffelt var ägare av Wij säteri i Borgs socken men född på Styvinge i Vists socken 

(Östergötland). Född adlig, var hans framtid som krigare utstakad. Redan innan fem års ålder 

utsågs han således 1778 som volontär vid Livdragonregementet och två år senare befordrades 

han till sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente. Wolffelt slutade sin militära karriär 

med majors avsked 1811.  

 

 

Gravsten över Wolffelt, Borgs kyrkogård i augusti 2007. 
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Vackert eftermäle 

Det återgivna eftermälet i död- och begravningsboken för Borg är som sig bör gott: 

”Fritz Magnus Wolffelt på Wi, Major Riddare af Kgl. Svärdsorden. Född i Wist, d. 8 October 

1773 af d.v. leutnanten, sedermera Majoren vid Östgöta Cavalleri Riddaren Magnus Albrecht 

Wolffelt och fru Charlotte von Kothen, bevistade som Cornett kriget med Ryssland 1790, 

erhöll Svensksunds Medaillen, deltog som Capitaine i Finska kriget 1808-1809, och tog 

afsked ur krigstjensten 1810. Hitkom första gången 1811 och andra gången 1829. Allvarlig i 

föresatsen, nogräknad i sina pligters uppfyllande, driftig och ihärdig landtbrukare, öm make 

och god husfader, gästfri och glad wän, sträng ordningsman och pålitlig men tyst välgörare 

mot verkligt behöfvande, upbar han allas aktning och vördnad, tillgifvenhet och wänskap. Gift 

år 1811 med Demois. Christ. Elis. Wejdling och hugnades med åtta barn och fem dotterbarn, 

af hvilka en son och 3 döttrar förut aflidit. Begrafv. i St. Hedvigs k. Norrpg d. 18.”  

Dödsorsak: Bröstvattensot.  

I Stenhammars och Stenbocks biografi över Andra livgrenadjärregementet 1552-1927, ges en 

kort sammanfattning över Wolffelts militära deltaganden. Häri omnämns bl a slaget vid 

Svensksund och striderna i Västerbotten 1809. Vars ena strid slöts med största möjliga ära och 

den andra med djupaste förnedring och förlust av en tredjedel av landets yta och en fjärdedel 

av befolkningen. I båda fallen var Ryssland kombattant. 

 

Slaget vid Svensksund 1790 

Svensksund i sydfinska skärgården var beläget vid Kymmene älvs utlopp, strax öster om den 

dåvarande riksgränsen. Sjöslaget 1790 föregicks av svenskt nederlag vid samma sund året 

dessförinnan. Den i grunden starka och moderna svenska örlogsflottan kunde avgå med en för 

Gustav III välbehövlig och nödvändig seger vid drabbning 9-10 juli 1790. En vecka tidigare, 

3 juli, hade den svenska flottan med nöd och näppe undkommit den ryska flottans försök till 

instängning vid Viborg. Den svenska utbrytningen har gått till historien som det ”Viborgska 

gatloppet”. 

Den Svensksundsmedalj som omnämns i kyrkobokens dödsruna präglades på uppdrag av 

Gustav III och utdelades till de som deltagit vid det lyckade sjöslaget 1790.  

 

Sävar och Ratan 1809 

Ifall sjöslaget vid Svensksund åtminstone tillfälligt kunde ses som stor framgång, var kriget 

mot Ryssland 1808-1809 Sveriges definitiva slut som militär stormakt. Nuvarande Finland 

samt Västerbotten var i början av juli 1809 ockuperat av ryssen. Då den svenska 

förhandlingssituationen minst sagt var prekär beslöts att åtminstone få bort de ryska trupperna 

ur Västerbotten och det med hjälp av flottan.  
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För svenskt vidkommande blev inte expeditionerna vad man tänkt sig. Striderna vid Sävar och 

Ratan 19-20 augusti med efterföljande skärmytslingar, är de sista krigshändelserna som 

utspelat sig på svensk mark. I september 1809 slöts freden mellan Sverige och Ryssland med 

känt resultat. Rikets östra del, dvs Finland inklusive Åland, blev satt under rysk förvaltning.     

Gunnar Larsson 

 

Källor: 

Norrköpings Borgs kyrkoarkiv. Död- och begravningsbok 1838. 

Litteratur: 

Stenhammar, W. och Stenbock, R. 1941. Andra livgrenadjärregementet 1552-1927.  

       Linköping. 

Ericson, L., Hårdstedt, M., Iko, P., Sjöblom, I. och Åselius, G. 2005. Svenska slagfält. 

       Värnamo.    

 

___________________________________________________________________________ 

   

Memmingsforskarna fem år 2008-2013 

1 september 2013 fyllde Memmingsforskarna fem år. Detta firades genom utställning och 

föredrag i Skärblacka Folkets hus. Ett femtiotal icke-medlemmar tog del av utställningar om 

föreningens verksamhet och uppskattat föredrag hållet av ortnamnsforskaren Jan Paul Strid. 

Upprinnelsen till bildandet av Memmingsforskarna 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. 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.  

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 november 2008 registrerades föreningens namn i kommunens föreningsregister och 

domännamnet ”Memmingsforskarna.se” antogs. Föreningen är medlem i Sveriges 

släktforskarförbund fr o m år 2009. 

Föreningen har årligen gett ut tidskriften ”Memmingsforskaren” sedan 2009. 
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                         Bilder från fem års verksamhet 
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