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Förord
Utgivandet av Memmingsforskaren har inga större ambitioner än att väcka intresse för
Memmingsbygden och dess historia samt de bygder som föreningens medlemmar härstammar
ifrån. ”Föreningen för släkt- och lokalhistorisk forskning i Memmingsbygden” är stationerad i
Skärblacka.
Utifrån de 54 artiklar som behandlar medlemmars forskningsinsatser i förutvarande
Memmingsforskaren, har 17 behandlat Skärblacka/Kullerstad, Vånga 8, Borg/Löt 7 och
Kimstad 3. Dessutom har 5 artiklar berört Memmings härad övergripande. Att 14 bidrag
beskrivit allmänna spörsmål eller släkt och bygder utanför Memmings härad, belyser endast
att vår bygd har en stor andel inflyttare, inte minst beroende av bruks- och
industrietableringar.
Denna trend håller i sig även i detta sjunde nummer av Memmingsforskaren.
Nu får vi ta del av fortsättningen på serien om de torp som legat under gården Skattna. Denna
gång behandlas Berget. Vidare färjkarlen Anders Rickard Böe från Bohuslän och Svinesund
och dennes äventyr under andra världskriget.
Fortsättning på historien om Vångabornas förhållande till tobaksrökning i gångna tider liksom
recept på och bakgrund till filmjölkskaka och Honolululimpa återfinns på sidorna 12-17.
Om Sköld Oskar Karlsson berättar hans barnbarn och ett exempel på sociala missförhållanden
är hämtade ur Polisunderrättelserna 1927.
Ett gravkors (över Althea Lovisa Montgomery) och en gravsten (över Abraham Molini) på
Kullerstad kyrkogård samt ytterligare ett kapitel om Kullerstad år 1850, denna gång avseende
giftermål samt några bilder ur vår verksamhet avslutar detta nummer.
Som vanligt tar redaktionen emot artiklar som belyser enskilda medlemmars forskningsmödor
för publicering i Memmingsforskaren. Förhoppningsvis kan ett nytt nummer föreligga även
nästa år.
Nöjsam läsning!
Skärblacka i november 2015
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Berget
Skattnatorpen nr 4

Berget var det av Skattnatorpen som anlades sist och övergavs först. Trots det, är det där man
hittar de flesta lämningarna från torpets dagar. En spismur, en källare samt träd och buskar
som minner om att här har människor bott och odlat. Berget var det torp som gjorde minst
antal dagsverken, hälften mot de andra torpen eller 1 karldagsverke i veckan.

Del av en husgrund på Berget. Foto: Memmingsforskarna.

Det är sparsamt med uppgifter rörande Berget i tidiga källor. I 1600-talets mantalslängder
omnämns 1673 Bergstorpet med hustrurna Marit och Karin. Men två kvinnor utgjorde inte
någon bas för dagsverken. Troligen är det två torparänkor som fått sin bostad här. 1691
omnämns Oxhagstorpet som enligt Wennberg (1947:bilaga I, s39) kan vara identiskt med
Berget.
Erik Nilsson och Lena Eriksdotter
I den äldsta husförhörslängden för Kullerstad (AI:1) som omfattar tiden 1793 till 1802 möter
vi torparen Erik Nilsson och hans hustru Lena Eriksdotter. De gifte sig i oktober 1779. Då var
Erik redan torpare på Berget medan Lena var piga på Näs.
Lena var själv torparedotter, hon föddes 1759 på Katsvassen som var ett av två torp som
ägdes av kyrkoherdebostället.
Fyra barn föds på Berget; 1778 sonen Erik, 1789 dottern Stina som har noteringen ”ofärdig”,
1792 föds dottern Lena, 1785 dör den drygt 3 år gamle sonen Jan i kopporna.
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Den 21 oktober 1799 dör Erik Nilsson i lungsot, 55 år gammal. Lena och barnen får nu flytta
från torpet och kommer först att inhysas i en stuga på Hultet, också ett av Skattnatorpen. Livet
efter makens död kommer att bli allt annat än lätt för Lena Eriksdotter.
När bouppteckningen räknades samman så var boet skyldig och man konstaterar ”så blifwa
intet att dela”.
Lena i sockenstämmoprotokollen
I §4 i Kullerstad sockenstämmans protokoll för den 6 juli 1800 kan vi läsa att stämman fattat
beslut om att bevilja änkan Lena Eriksdotter understöd för hennes ofärdiga barn.
I §4 den 8 maj 1803 beklagar sig änkan Lena Eriksdotter i Knävik, ytterligare ett Skattnatorp,
över att hon i församlingen anklagas ”nu åter vara med venerisk smitta behäftad”. För att få
slut på ryktena hade hon vänt sig till Eriksson på Eda som gav bevis på att hon och barnet för
närvarande var smittfria. Det finns också noterat att hon ”Varit på Läns Lazarett för venerisk
sjukdom”.
Samuel Panzar och Anna Persdotter
År 1800 tillträder Samuel Panzar torpet, han kommer närmast ifrån Löt socken och tituleras
”avskedade ryttaren”.
Samuel var född 1763 i Motala och hans hustru 1771 i S:t Lars, Linköping. När de kom till
Berget hade de tre barn: Petter f 1795, Anna Maria f 1797 och Johan f 1799. 1802 föddes
Frans Isak men avled 5 veckor gammal. 1803 föddes åter ett gossebarn, Samuel.
Den 14 januari 1807 avlider Samuel Panzar av slag och 8 mars samma år avlider Anna
Persdotter i bröstfeber 36 år gammal och barnen skingras till olika hem i socknen.
Erik Åkerstedt och Stina Svensdotter
Den 24 oktober 1807 flyttar Erik och Stina in från granngården Oknas ägor i Kimstad. Den
13 juli 1806 hade de gift sig: ”drängen Erik Jonsson uti Lundby och änkan Brita Stina
Svensdotter på Sörby ägor”. Innan Erik blev dräng på Okna hade han 1805 haft titeln rättare
på Lundby.
Stina hade tidigare varit gift med nämndeman Petter Millberg på Sörby frälsegård och hade
med honom två barn, Anders född 1791 och Stina Greta född 1799. I det senare äktenskapet
med Erik födde hon tre barn; dottern Anna Maja född 1 januari 1807 på Okna, Sven Adolf
1809 och Inga Lena 1811, de båda senare föddes på Berget.
I 1820 års mantalslängd får vi veta att förutom Erik och hans familj fanns här också en
”inhyses änka Anna 54 år och hennes dotter Hedvig 16 år”. Dessutom får vi veta att Erik
nyttjade tobak och att Hedvig inte hade några sidenplagg.
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När Erik avlider 1842 står han som inhysesman från Skattna. Stina avlider fyra år senare och
är då inhyseshjon på Knävik.
Härefter kom Berget att brukas ”under säteriet” vilket borde innebära att Berget har förlorat
sin torpstatus. Här bor nu daglönare till Skattna.
Idag finns bara grunderna efter byggnaderna och spåren efter den odlade marken kvar.

En emaljerad hink från Kockums och en zinkhink minner
om 1900-talets liv på Berget.
Foto: Memmingsforskarna.

I maj 2015 gjorde en grupp från Memmingsforskarna en första rekognosering av platsen för
torpet. Delar av grunden till boningshuset lokaliserades och mättes upp. Också den troliga
platsen för fähusen noterades.
Av växtlighet som indikerar bosättning är det framförallt syrener som växer kring
husgrunderna.

7

Christer Johansson, Kerstin Andersson, Kerstin Zakó och Kjell Nissengh vid
platsen för Berget. Foto: Roger Andersson.

Kerstin Andersson

Litteratur
Wennberg, Axel. 1947. Lantbebyggelsen i Nordöstra Östergötland 1600-1875.
Källor:
Kullerstad kyrkoarkiv: Husförhörslängder, Födelse-och dopböcker, Död-och
begravningsböcker, In-och Utflyttningslängder samt Sockenstämmoprotokoll.
Mantalslängder från Kullerstad socken.
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Anders Rickard Böe
Ett bohuslänskt öde i Svinesundsbrons skugga

Den 12 maj 1903 föddes en gosse i Vänersborg som senare i livet skulle bli min ingifte
morbror.
Pojkens moder och fader är antecknade som okända i födelseboken, han döptes den 25 maj till
Anders Rickard och folkbokfördes som fosterson till änkefru Mathilda Blomqvist, född 1849.
Pojken fick sedan minst fyra olika fosterhem de närmaste åren. Den sist kända fostermamman
var småskolelärarinnan Nicolina Schwartz i Uddevalla, dit familjen som han bodde hos hade
flyttat 1905, där upphör anteckningarna i de svenska kyrkböckerna.

Svinesundsbron. Vykort.

Rickard återfinns 1925 i Hogdals församling i Bohuslän, han är då skriven på gården Skogar
utanför Svinesund och har fått efternamnet Böe, fosterson hos familjen Böe som inflyttat från
Norge. På Skogar träffar han sin blivande hustru, Gunborg Lundberg från Strömstad, hon är
min moster. Rickard och Gunborg gifter sig den 6 januari 1928 och bosätter sig på Skogar.
Rickard har anställning som färjeföreståndare på den lilla färjan mellan Sverige och Norge i
Svinesund, ett arbete han hade fram till andra världskrigets slut då bron som stängts av
tyskarna åter öppnades.
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Färjkarlen Rickard Böe på färjan över Svinesund. Vykort.

År 1934 hade paret fått en dödfödd son och efter det blev det inga fler barn. Orsakerna till
barnlösheten vet jag inte mer än att det aldrig pratades om det inom släkten.
Under andra världskriget
Många är de historier som berättats om de livsfarliga aktiviteter som Rickard och andra
Svinesundsbor sysslande med under kriget. En sådan berättelse var hur de varje kväll rodde
över ett tiotal små båtar och förtöjde dem på den norska sidan för att sedan simma de två
hundra meterna tillbaka till svenska sidan. På morgonen därefter var båtarna åter förtöjda på
den svenska sidan. En majkväll 1945 blev de angivna av någon och tagna av tyskarna,
Rickard fördes till fästningen i Halden där han ställdes mot en vägg och blev utsatt för en
skenavrättning. Rickard och några av hans kamrater lyckades fly och återvända till Svinesund.
Den 8 maj kom freden. Rickard talade aldrig om vem som angivit honom och hans kamrater
men det var vissa norrmän han tyckte illa om, inte alla för han hade många norska vänner.
En annan händelse var när några tyska soldater som gick vakt på bron, efter passet gick under
den bom som fanns över bron och sprang in på den svenska sidan med gevärskulor vinande
efter sig.
Efter kriget
Någon gång 1935 hade familjen köpt ett litet hus som låg nästan rakt under den nya bron som
byggdes 1939-1942 men som inte invigdes förrän 1946, bron ersatte den gamla färjan och
Rickard blev arbetslös. Under kriget hade Rickard skaffat sig arbete med renovering och
nybyggnation av hus i trakten kring Svinesund. Gunborg och han hade en stor trädgård med
ett hundratal bigarråträd, här plockades bigarråer som om somrarna såldes uppe vid brofästet.
Rickard var dessutom en kunnig och intresserad biodlare med många bikupor som han
skattade på honung som såldes i affärer både på den norska och svenska sidan om gränsen.
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Rickard och Gunborgs bröllopsfoto. Privat.

Min bror och jag tillbringade en stor av våra sommarlov i Svinesund och Strömstad. Vi
hjälpte till att plocka bigarråer när den tiden var. Vi fick också låna en båt som vi seglade ut
med tidvattnet och fiskade ute på Kosterfjorden innan vi följde med tidvattnet in, ibland fick
vi så mycket fisk, mest makrill, så vi gick runt bland grannarna och lämnade färsk fisk till alla
som var hemma.
Den 14 maj 1971 avled Gunborg efter en tids sjukdom och den 29 juli 1974 avled Rickard.
Det sägs inom släkten att han dog av sorg efter sin hustru. Efter Gunborgs död tappade han
livsgnistan och blev i stort apatisk, brydde sig inte om något, sålde sin båt och lät både sig
själv, huset och tomten förfalla.
Kjell Nissengh

Litteratur:
Danielsson, Rolf & Johansson, Arvid. 1996. Svinesund. Bron gränsfolket och historien.
Källor:
Kyrkoarkiv för Vänersborg, Frändefors, Uddevalla, Hogdal, Strömstad. Husförhör-och
Församlingsböcker samt In-och utflyttningslängder för samtliga församlingar. Födelse-och
dopboken för Vänersborg. Död-och begravningsböcker för Strömstad.
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Ytterligare om Vångaborna och tobaksrökning
Återblick
I Memmingsforskaren nr 5 återges på sidan 21 en uppteckning gjord av Ebbe Tingström efter
sagesman Anders Petter Olsson från Torlunda som berättar om Vångabornas förkärlek till
tobaksrökning. Olsson menade att Kagaborna skämtsamt om söndagar då de observerade rök
över skogen vid Vånga sade att ”Nu kommer Vångaborna ur körka”.
Uppteckningen kompletterades med en uppgift från Vånga sockenstämmoprotokoll 1718 där
stämman beslöt att förbjuda tobaksrökning och tobaksförsäljning på kyrkovallen före och
efter gudstjänst. Vad som glömdes bort var den kungliga förordning som 1712 förbjöd
tobaksrökning inom kyrkogården eller i kyrkan. Förordningen hade dock föregåtts av flera
lokala påbud med liknande innehåll, bl a i Kullerstad.
Tobaksrökningen i litteraturen
Levin Christian Wiede prästvigdes 1830. Då han skrev manuskriptet till Några folkseder i
Wånga socken af Östergötland antecknade år 1842 var han bosatt i Dagsbergs socken. Han
var bl a stiftsbibliotekarie 1845-1868, kyrkoherde i Västra Husby och i Ekebyborna, där han
dog 1882, 79 år gammal. Wiede hade stort antikvariskt intresse och hade kontakter med
konstnären och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren då denne var i Vånga och Risinge
1846. Även forn- och folkminnesforskaren Rickard Dybeck besökte Wiede och fick därvid en
dubblett av Wiedes uppteckningar. Redan 1844 publicerade Dybeck i Runa avsnitten ”Ett
bröllop i Vånga” och ”Om Wånga Allmogens klädedräkt”.
Enligt Cnattingius och Erixon (1959) skriver Widegren i sin Beskrifning öfver Östergötland
(tryckt 1828) avseende Vånga att: ”Tobaksrökning är ibland ganska allmän, och
tobakspiporne alltid af jern med korta läderskaft.”
Som illustration till Wiedes Vångaanteckningar från år 1842 återger Cnattingius och Erixon
en teckning av Nils Månsson Mandelgren (gjord 1846) föreställande ”Vångabondens
sommardräkt”. I Jacobssons Mandelgrensbok ska teckningen emellertid föreställa en
”gruvarbetares klädsel”. Det viktiga i sammanhanget är dock avbildningen av Vångabornas
pipa och därtill hörande attribut som Mandelgren låtit göra.
Vångapipan
Wiede beskriver pipan på följande sätt: ”Den består af ett helgjutet jernhufvud, till form och
storlek alldeles likt hufvudet af en vanlig holländsk lerpipa, instucket i ett 4 tum långt och
fingers tjockt läderskaft, som i hvardera ändan har en messingsholk, moholk kallad, med 4
löf; munstycket i läderskaftet är svarfwat af horn, men enligt älsta bruket var det af någon
sorts hårdt träd, ur hvilket kärnan (merget) lätt låter utskjuta sig och således utan konst
bereddes /…/; det är af olika längd, någongång ända till 6 tum. Ofta är pipan försedd med
vidhängande lock, flätadt af Stål eller messingstråd. Den till pipan hörande Skördosan är en
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något mera än fingers tjock, några tum lång jern- eller messingsholk, i båda ändarna öppen
och försedd med lock. Med en nedifrån instucken finger kan sköret (lindrigt förbrända
linnelappar, brukade som tunder eller fnöske) beqvämt uppskjutas. Pipan och skördosan, samt
eldstålet och flintan förvaras alltid i putan.”

Vångapipan med tillbehör enligt Mandelgren. Ur: Jacobsson 1983.

Tobaksodlingar?
Weide menar att karlarna rökte tobak uteslutande av ”hemvext”. Om detta ska tas bokstavligt
torde det betyda att Vångaborna odlade sin egen tobak. Kanske det också förklarar
kommentaren att tobaken är illaluktande ”hvardan för den ovane det besvärar, att i motväder
färdas tätt efter en Vångabondes ök.” Det konstateras att även en del kvinnor röker tappert.
Weide avslutar sin tobaksbeskrivning med en parantetisk anmärkning: ”Enligt uppgift lärer
dock tobakspipan på sednare Tiotal af år blifvit mycket bortlaggd.”
Mantalslängder
Då tobaksanvändning under vissa tider var belagda med skattepålagor vid den allmänna årliga
skattläggningen, går det att genom mantalslängderna få en ganska god bild av hur pass
omfattande rökningen har varit i de olika församlingarna.
Vid genomgång av underlag till 1821 års skattläggning kan konstateras att man i Vånga har
något fler anmälda rökare än i Borg/Löt, Kimstad och Kullerstad i förhållande till
invånarantal. Även ifall procentsiffrorna är högst i Vånga är de ändock inte
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uppseendeväckande höga jämfört med övriga församlingar. Om man emellertid ser till de
sammanlagda mantalen visavi rökare så sticker onekligen Vångas allmoge ut.
Vånga hade drygt 40% av områdets mantal men 45% av dess rökare. Givetvis blir det
därigenom möjligt till ett mer koncentrerat rökande då Vångaborna samlades vid någon
gemensam aktivitet, såsom vid gudstjänster, än fallet var i exempelvis Kullerstad. Vångas 430
rökare gentemot Kullerstads 142 gör att rökning i reella siffror var tre gånger så vanligt i
Vånga som i Kullerstad.
Avslutning
Äldsta tryckta beskrivningen över Vångabornas rökvanor tycks således kunna härröra från
1828 och Widegren. Denna karakteristika understryks av Wiede som samtidigt antyder att
rökvanorna minskat med tiden och torde ha varit mer utbrett närmare sekelskiftet 1800.
Tingströms sagesman Anders Petter Olsson från Torlunda var född 1857 och iakttagelsen att
Vångaborna rökte osedvanligt mycket är möjligen en historia han hörde i sin barndom men
torde avsett en tidigare tid.
Ifall Kagabornas berättelse upptecknad 1931, Wiedes upplysningar 1842, mantalslängden
1820 och Vånga sockenstämmas beslut 1718, kan kopplas samman i det att Vångaborna
verkligen var mer besatt av tobaksrökning än andra omgivande församlingar, är en annan
fråga. Vad som kan konstateras är dock att Vångaborna under lång tid har förknippats med
just tobaksrökning.

Gunnar Larsson

Litteratur:
Cnattingius, Bengt och Erixon, Sigurd. 1959. Några folkseder i Vånga socken under 1840talet. I: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1958-1959, sid 67-69.
Linköping.
Jacobsson, Bengt. 1983. Nils Månsson Mandelgren – en resande konstnär i 1800-talets
Sverige. Stockholm.
Larsson, Gunnar. 2013. Ebbe Tingström och folkminnesinsamlingen i Vånga 1931. I:
Memmingsforskaren nr 5/2013, sid 20-22.
Wiede, L.1959. Några folkseder i Wånga socken af Östergötland antecknade år 1842. I:
Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1958-1959, sid 70-95.
Linköping.
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Filmjölkskaka

15

Detta recept på Filmjölkskaka har jag fått av en kund, Aune Palken, när jag arbetade i Ica
Extra, Skärblacka.
Hon berättade att det var hennes jul- och adventskaka, som kommer från hennes släkt hemma
i Finland. Hon hoppades att jag skulle tycka den var värd att baka och njuta av till kaffet. Det
är den verkligen, och gärna då med en klick vispad grädde, kanske "spetsad med något".
Aune Palken bodde i Skärblacka från 1974 och fram till sin död 8/10 1982.
Hon var född 26/5 1905 i Finland.

Barbro Jacobsson
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Honolululimpan
En kulturskatt från Skärblacka

I början av 1900-talet låg på Hagahallsvägen, i fastigheten Torlunda, ett café och bageri med
det fantasieggande namnet Honolulu.

Fram till idag har det bevarats
receptet på Honolululimpan.
1,5 liter sötsur mjölk
2,7 liter rågsikt
2,5 dl vetemjöl
4 dl sirap
1 tsk salt
6 tsk bikarbonat
2 tsk jästpulver

Honolulu vid sekelskiftet 1900.Okänd fotograf.

Idag är sötsur mjölk ovanligt, så ersätt den med
filmjölk, inte lättfil. Jästpulver kan ersättas med 2
påsar torrjäst.
Arbeta samman degen, smörj en långpanna och
häll degen i den.
Grädda i 100 grader i 45 minuter, öka till 175
grader och grädda i ytterligare 50 minuter.
När du tar ut limpan kan du eventuellt pensla med
vatten.
Foto: Memmingsforskarna.

Kerstin Andersson
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Min morfar Sköld Oskar Karlsson
Min morfar föddes den 25 maj 1885 i Möckelhult, Dalhems församling i norra Kalmar län.
Han döptes den 7 juni till Sköld Oskar. Jo, ni hörde rätt, han döptes till Sköld i förnamn därtill
tilltalsnamnet. Morfar sa ofta att när han presenterade sig fick han ofta frågan varför han hade
två efternamn.
Hösten innan Sköld Oscar föddes, närmare bestämt den 21 september, arbetade Petrus
Gotthard Carlsson ute på ägorna med att sprida gödsel, någonting hände och han avlider. Det
står under dödsorsak i dödsboken ”föll vid upphjälpandet av ett gödsellass baklänges och
afbröt halskotan”. Det är lite svårt att tolka vad som hänt, men hur som helst är hans hustru
Augusta Sofia Svensdotter änka nästan 9 månader innan Sköld föds. Augusta gifter inte om
sig utan bor kvar som änka i Möckelhult tills hon avlider 1927, 75 år gammal. De sista åren
”på undantag”.
Jag har ofta frågat mig hur en änka, kunde försörja sig i slutet på 1800-talet, med fyra små
barn utan vare sig barnbidrag, änkepension eller hyresbidrag. Morfar hade tre syskon. Den
äldste åtta år då fadern går bort.
Morfar pratade ofta om att det var väldigt fattigt när han växte upp. Modern gjorde
dagsverken hos bönderna runt om, hon gick hemifrån tidigt på morgonen och kom hem sent
på eftermiddagen, och då fick väl äldsta systern agera hushållerska. På vintern satt hon ofta i
vävstolen och så stickade hon strumpor och vantar som hon sålde och fick in några kronor.
Barnen fick tidigt hjälpa till med bland annat att gallra rovor och rensa i betland. Det bidrog
väl lite till försörjningen.
År 1902, 17 år gammal flyttar Sköld hemifrån och tar anställning som dräng i Drabo, Oppeby
församling i södra Östergötland. Han berättade att hans största önskan, när han började tjäna
pengar, var att köpa en cykel. Han hade tur att få arbete hos en bonde som betalade skapligt så
efter något år kunde han köpa cykeln. Han behöll cykeln ett halvår men sålde den sedan.
Anledningen, jo de andra ungdomarna ägde ingen cykel, så han blev ensam om att cykla till
festerna på lördagskvällarna, de andra använde apostlahästarna.
Jag skall berätta en episod som inträffade när Sköld bodde hemma i Möckelhult. Det var en
eftermiddag som det knackade på dörren och en grannfru kom in. Att hon var ledsen syntes
direkt, hon grät ju nästan. Ville först inte tala om varför men snart kröp det fram att hennes
karl hade slagit henne. Varför? Jo, hon skulle ysta, men hade inge ostlöpe kvar hemma utan
gick till affären och inhandlade löpe utan att fråga maken först. Han lär ha yttrat att nu för
tiden ska de ha pengar till allting, till och med till ostlöpe.
Så småningom träffade han sin Elvira, min mormor, även hon från byn Drabo. I mars 1911
gifte de sig. Året efter arrenderade han en gård i Pekhult, Hycklinge församling där tre av
barnen föds Elsa, Evert och Holger. Elsa kom att bli min mamma.
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1923 är det dags att flytta igen, då han arrenderade Härna uppgård, kanske för att härifrån
skulle barnen skulle få betydligt närmare till skolan. I Härna föds yngste sonen Sture 1925.
Att det var kärva tider på 1920-talet vittnar väl följande historia om. Jag skall citera morfar:
”Fram på vårkanten for jag till marknaden i Gamleby, med mig hade jag en gris jag ville ha
såld. Men inte var det någon som ville köpa grisen, så det var bara att ta med den hem igen.
När jag hade kommit ett stycke på hemvägen, tyckte jag det lät konstigt från lådan bakom mig
på vagnen. Döm om min förvåning, då det inte bara fanns en gris där utan ytterligare två
utmärglade stackare. Det var nog så att grisarna tillhörde någon fattig torpare, som inte hade
någonting att ge dem. Så istället för att ta med grisarna hem igen släppte han ner grisarna i
min låda. Hoppades väl på att jag skulle ha något att ge dem. Jag vill minnas att den ena dog
dagen därpå. Den andra lyckades jag visst få lite hull på.”
Efter några år tyckte väl morfar att det skulle vara skoj med något eget, så 1939 köpte han en
gård i Vittsäter i Nykil. Den brukade han till 1949 då äldste sonen tog över.
Morfar var inte enbart intresserad av jordbruket och djurskötsel. Han gillades att stå i smedjan
också. Det hände att när grannarna körde sönder redskapen kom de till Sköld för att få hjälp.
En gång när pappa och jag var i Vittsäter tog morfar oss till smedjan. Den låg ett hundratal
meter från övriga bebyggelsen, för brandfarans skull. Då fick vi en förevisning om hur man
smider spik. Av någon anledning hade morfar dåligt förtroende för köpespiken, som han sa,
de hemsmidda var mycket bättre.
Att han var intresserad av smide hade kanske sina orsaker. Hans farmors farfars farfars farfar
var Julis Johansson de Flon, född omkring år 1600 i Liegé, Belgien dåvarande Vallonien. Han
grundade 1635 Lotorps bruk i Risinge församling. Dessutom var hans farmors farmors farfars
far Henrik de Try också han född i dåvarande Vallonien. Han grundade 1653, med hjälp av
svågrarna Abraham och Hubert de Besche, Gusums bruk. Två år senare grundades även
Ankarsums järnbruk i Hallingbergs församling och Överums bruk. De två sistnämnda är två
av de få bruk som fortfarande är i drift. I Överums bruk tillverkades jordbruksredskap och i
Ankarsum gjutna detaljer till Överums redskap.
I januari 1948 går hans kära Elvira bort, endast 56 år gammal. Jag vet att morfar sörjde henne
djupt. Hon klagade ofta över sin huvudvärk så det var kanske någon följd av för högt
blodtryck som hon avled.
Efter att äldste sonen Evert tagit över gården Vittsäter flyttade Sköld yttrligare ett par gånger,
till en villa i Opphem, en halvmil från Rimforsa och sedan till Tranemo mellan Rimforsa och
Åtvidaberg. 1969 går morfar ur tiden, 83 år gammal. Sista tiden bodde han några år på
övervåningen i villan hos yngste sonen i Tannefors i Linköping.

Bertil Gustavsson
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Varnad för lösdriveri
Om ett tragiskt kvinnoöde

Den 1 maj 1927 varnades Alice Viola Hansson för lösdriveri av kommissarien vid
kriminalavdelningen i Helsingborg.
Alice föddes den 11 mars 1909 i Vånga som oäkta dotter till Hilda Kristina Johansson i
Restad. Hilda Kristina hade inflyttat till Vånga den 20 november 1908 från Gärdserum.
Alice blir fosterdotter hos Hans August Andersson i Grönlund på Restad mellangård. Hilda
Kristina står som utflyttad till Helsingborg 8/8 1910.
Den 16 oktober 1914 gifter sig Hilda med arbetaren Karl August Hansson, son till ovan
nämnde Hans August. Karl August hade återkommit till Vånga 1912 efter att i fyra år vistats i
USA. Makarna bor först i Högnäs, också det ett torp på Restad Mellangårds marker. Alice står
nu som ”deras föräktenskapliga dotter”. Familjen har ingen fast tillvaro i Vånga. 1918 bor de
på sågen i Göstad innan makarna lämnar Vånga för grannförsamlingen Kullerstad där Karl
August blir pappersarbetare. De bor i Dalhem, medan Alice nu åter är skriven hos farfar Hans
August. Han dör 1922 men Alice bor kvar till 1925 då även hon flyttar till Kullerstad.
Den 31 januari 1927 tas Hilda Kristina in på Norrköpings hospital. Den 27 oktober samma år
omflyttas hon till Vadstena hospital. I församlingsboken står noterat ”sinnessjuk”.
Den 30 augusti 1927 flyttar, enligt flyttlängderna, Alice från Kullerstad till Karoline
församling i Malmö. Här bor hon på Gasverksgatan 2 och arbetar som servitris. Alice är
gravid när hon kommer till Malmö och den 29 januari 1928 föds sonen Hans Åke. Den 27
februari blir Hans Åke moderlös då Alice avlider i barnsängsfeber, knappt 19 år gammal, och
i mars flyttas Hans Åke till S:t Lars församling i Linköping. Här blir han fosterson till Karl
Hjalmar Andersson och Anna Augusta Hansson.
Men frågan kvarstår hur det kommer sig att Alice blev varnad för lösdriveri i Helsingborg 1
maj 1927 och vilka kontakter hade moder Hilda Kristina i staden?

Kerstin Andersson
Källor:
Polisunderrättelser 1927.
Kullerstad kyrkoarkiv: Församlingsböcker.
Malmö Caroline kyrkoarkiv: Inflyttningslängder, Församlingsböcker.
Vånga kyrkoarkiv: Församlingsböcker, Födelseböcker.
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Ett gravkors på Kullerstad kyrkogård
Vid bogårdsmuren, öster om Kullerstad kyrka, står ett järnkors, svartmålat med förgyllda
bokstäver. På korset står att läsa ”Fröken Althea Lovisa Montgomery född 1768 död 1846”.
Althea Lovisa Montgomery föddes natten mellan den 9 och 10 september 1769 i Hogstad
socken, Östergötland. Hennes föräldrar var Löjtnanten Carl Montgomery och Ulrika
Svedmark.
Althea Lovisa avled den 30 mars 1846 och begravdes den 16 september på Kullerstad
kyrkogård. Hon kom att leva sitt sista år på Långnäs tillsammans med pigan Lisa Lena
Friberg.
1845 kom Althea från Hjorteds socken i Kalmar län. Här hade hon varit ägarinna till Mjöshult
säteri från det att hon 1813 kom från Gammalkil.
Att Althea Lovisa kom att bosätta sig på Långnäs berodde på att Långnäs ägdes av hennes
bror David Robert Montgomery som själv bodde på Vij gård. Månaden efter Althea Lovisas
bortgång dog även brodern.

Foto: Memmingsforskarna.

Kerstin Andersson
Källor:
Kullerstad kyrkoarkiv: Husförhörslängder samt Död-och begravningsboken
Hogstad kyrkoarkiv: Födelsebok.
Hjorteds kyrkoarkiv: Husförhörslängder samt In-och utflyttningslängder.
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En gravsten på Kullerstad kyrkogård

Foto: Memmingsforskarna.

En av de äldre, delvis vittrade och svårlästa gravstenarna på Kullerstad kyrkogård, är den som
står som minne över Abraham Molini. Vem var han? I Död-och begravningsboken för
Kullerstad står att läsa:
”Den 7 mars 1797 avled adjunkten Abraham Molini uti Kullerstad Prästgård Kl 1/2 4 på
eftermiddagen sedan han uti nära 7 år, vid nämnda församling arbetat såsom en mycket nitisk
och älskad lärare, uti en högst underlig sjukdom, och vilken efter medicorium granskning fick
namn av förstoppning i underlivet. Nämnde lärare var född uti Linköping den 17 oktober
1762 och dog i en ålder av 35 år på några dagar när samt begrovs d 21 mars.”
I husförhörslängden för Kullerstad (AI:1) finns Abraham Molini boendes på Kullerstads
prästgård Vickelby tillsammans med hustru och tre barn. När de två yngsta barnen föds 1793
och 1794 har Abraham Molini titeln ”vice pastoris”, så vi kan nog med ganska stor visshet
anta att Abraham Molini tjänstgjorde som själasörjare i Kullerstad församling.
Kerstin Andersson
Källor:
Kullerstad kyrkoarkiv: Död-och begravningsboken samt Husförhörslängder.
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Vigda i Kullerstad 1850
I Memmingsforskaren nr 5 redovisades vad som hände de barn som föddes i Kullerstad 1850.
Arbetet med den uppsatsen visade att många av de som föddes i Kullerstad flyttade från orten.
Vilka var det som ingick äktenskap i Kullerstad samma år? Var de barnafödd här och kom de
att leva sina liv här? Sammanlagt var det fem par som vigdes i Kullerstad 1850, det första
paret var:
Byggmästaren Per Gissler och pigan Anna Sofia Faleij, båda från Kullerstad. Han var 54 år
gammal och det var hans andra äktenskap. Vigseln skedde i juni i Kullerstad by. Vigseldatum
är inte angivit men utifrån lysningsdatum bör vigseln ha ägt rum i början av juni.
Nästa äktenskap ingicks den 31 oktober Carl Gustaf Jonsson, 28-årig dräng från Styrstad och
pigan Anna Stina Jonsson, 24 år från Kullerstad by där vigseln också ägde rum.
Den 3 november var det bröllop i Skärblacka mellan mjölnaren och byggmästaren Anders
Jonsson och Fredrika Lovisa Eriksdotter från Svängen i Kullerstad by.
Det fjärde paret som ingick äktenskap 1850 var mellan Niklas Nilsson från Torlunda by i Löt
och Anna Sofia Vesterlund från Sörby, där också vigselakten ägde rum den 10 november.
Det femte och sista äktenskapet ingicks den 26 december i Kullerstad kyrka mellan drängen
Johan Vilhelm Persson och Anna Catharina Andersdotter. Han dräng, hon piga i Hagneryd.

Kullerstad kyrka. Foto: Memmingsforskarna.

Vigselakterna ägde för det mesta rum antingen i bruden eller i brudgummens hem. Det enda
kravet var, att förutom brudparet och prästen, skulle vittnen närvara. Kyrkvigslar blev vanliga
först under 1900-talet (Gustafsson 1969:121).
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Peter Persson Gissler och Anna Sofia Falleij
Per Gissler var född den 9 oktober 1796 i Östra Skrukeby. Han hade tidigare varit gift med
Brita Stina Holm f 1794 i Skönberga. De kom att tillbringa sina liv tillsammans i Kimstad och
Kullerstad. År 1847 flyttar familjen till Kullerstad och Sörby boställe, här avlider den 4 mars
1848 Brita Stina 54 år gammal i vattusot. Hon hade då varit sjuk i 1 ½ år.
Per och sonen Johan Christian flyttar till Kullerstad Norrgård och Per anställer pigan Anna
Sofia Falleij. Tycke uppstår och i juni 1850 gifter sig Per med Anna Sofia. Sonen flyttar till
Östra Husby.
Den 9/11 1852 föds dottern Anna Amalia.
Den 27/12 1856 dör Per Persson Gissler i struplungsot 60 år 2 månader och 18 dagar.
Familjen bodde då i torpet Johanneslund på Kullerstad Östergårds ägor. Senare flyttar man till
backstugan Svalö. I död-och begravningsboken omnämns också att Pers far hade varit sågare
och bott vid Göstad i Vånga, där hans mor fortfarande levde.
Anna Sofia Falleij föddes den 12 maj 1820 som oäkta dotter till stångjärnssmeden Zacharias
Falleij och hans trolovade Anna Greta Jonsdotter.
Anna Greta Jonsdotter var anställd av Kullerstad socken som fattigsköterska på fattigstugan i
Mosstorp (PA 4).
Den 11 april 1858 gifter Anna Sofia om sig med smeden Anders Peter Wettersten som hade
kommit från Stockholm sex år tidigare alltså 1852. I november 1880 dör Anna Sofia i
lunginflammation.

Karl Gustaf Jonsson och Anna Stina Andersdotter
Den 31 oktober 1850 ägde vigseln mellan Karl Gustaf Jonsson och Anna Stina Andersdotter
rum i Kullerstad by. Troligen i Kullerstad Västergård där Anna Stina tjänade piga. Hon var
född i Vånga men hade kommit till Kullerstad fyra år tidigare.
Karl Gustaf var dräng på Stora Torlunda i Löt. Anna Stina arbetade som piga på samma gård
och efter vigseln den 31 oktober 1850 flyttade hon till Löt. 1851 föds sonen Karl Johan. Den
18 februari 1856 föds sonen Gustaf Adolf. Han dör 11 dagar gammal och den 8 mars 1856
avlider Anna Stina Andersdotter efter blott sex års äktenskap.
Karl Gustaf Jonsson ingår sitt andra äktenskap den 27 november 1859 med Sara Matilda
Olofsdotter.
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Johan Vilhelm Persson och Anna Katarina Andersdotter
JV Persson var 26 år när han, den 26 december, gifter sig med den ett år äldre Anna Catharina
Andersdotter. Han var dräng och hon piga i Hagneryd. De var det enda som gifte sig i kyrkan
detta år.
Drängen Johan Vilhelm Pettersson var född 1824 i Locknevi och kom till Kullerstad från
Risinge 1849. Anna Catharina Andersdotter var född 1823 i Kvillinge. Senare kommer
hennes föräldrar att flytta till Kullerstad och här blev hennes far Anders Andersson torpare på
Vickelbytorpet Hagen.
Efter giftermålet är de kvar på Hagneryd boställe några år, där också dottern Anna Vilhelmina
föds år 1851.
Familjen flyttar till Nybygget på Väsby mark. Fyra barn ser här dagens ljus: 1853 Klara
Maria, 1855 Emma Kristina, 1857 Karl Johan och den 27/12 1859 föds Karolina Charlotta
men redan den 1 april 1860 dör hon i frossa och svullnad. 1861 är det dags att flytta vidare, nu
till Wij gård i Löt socken.
Den 2/12 1862 föds Axel Fredrik, den 21/7 1863 dör han av ”invärtes slag”.
Den 26/12 1865 dör Anna Katarina av lungsot. Johan Vilhelm har nu status som statarhjon.
Av barnen flyttar Emma Kristina till trädgårdsmästaren på Gäverstad, Klara Maria till
Skärkind och Karl Johan till Kullerstad.

Anders Jonsson och Fredrika Lovisa Eriksdotter
Anders Jonsson var mjölnare och byggmästare i Skärblacka när han vid 43 års ålder ingick sitt
andra äktenskap. Bruden var den 31 åriga pigan Fredrika Lovisa Eriksdotter från Svängen i
Kullerstad kyrkby, där hennes far var sockenskomakare. Vigseln ägde rum den 3 november
1850 i Skärblacka. Per hade då varit änkling i drygt sex månader.
Anders Jonsson var född 1807 i S:t Johannes, Norrköping. Den 23 oktober 1836 hade han
ingått det första äktenskapet med Eva Kristina Petersdotter född i Helgerum. Paret fick 6 barn
innan Eva Kristina dog i barnsäng den 17 april 1850.
Anders och Fredrika Lovisa får fyra barn, de två sista var tvillingarna Fredrika Charlotta och
Hedvig Karolina som föddes 16 maj 1855. Hedvig Karolina dör den 21 maj dagen efter sin
mamma.

Niklas Niklasson och Anna Sofia Vesterlund
Niklas Niklasson var född den 21/5 1815 i Kullerstad. 1850 var han dräng på Stora Torlunda
gård i Löt socken.
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Efter vigseln den 10 november 1850 med Anna Sofia Vesterlund från Skärkind blir han
statdräng på Näs i Kullerstad. Bröllopet står i Sörby i Kullerstad där Anna Sofia är piga.
Redan efter ett år flyttar man till Sätra i Kimstad och här föds dottern Albertina Fredrika
1852. Året därpå går flyttlasset till Långsätra och här föds 1855 Niklas Leonard. I Långsätra
blir man kvar i fem år innan det är dags att packa. Den här gången är målet Alvestad och den
1 februari 1860 föds Karl Herman.
Slutsatsen blir att de flesta som gifte sig 1850 var inflyttade till Kullerstad. De kom både från
näraliggande socknar och relativt avlägsna orter. Utifrån de sysselsättningar man hade blev
man mer eller mindre bofasta i Kullerstad. De som var sysselsatta i lantbruket var mera
flyttbenägna än de som hade andra yrken, som exempelvis byggmästare och mjölnare.

Kerstin Andersson

Källor:
Kullerstad kyrkoarkiv: Husförhörslängder, Födelseboken, Död-0ch Begravningsboken,
Flyttningslängder.
Kimstad kyrkoarkiv: Husförhörslängder, Födelseboken, Död-0ch Begravningsboken,
Flyttningslängder.
Borg och Löt kyrkoarkiv: Husförhörslängder, Födelseboken, Död-0ch Begravningsboken,
Flyttningslängder.
PA=Memmingsforskarnas personarkiv.
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Bilder från årets verksamhet

Vid entrén till det som var Folkets Park i Skärblacka. Pia Nilsson guidar.

Här visar Pia var affärer och
byggnader i Skärblacka gamla
samhälle legat.

En tisdagskväll i juni avnjöts kvällsfikat efter
en rundvandring på Kullerstad kyrkogård.
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Den 10 oktober 2015 tog vi oss en
fornlämningstur runt Laxfjärden.

Första stoppet var vid den mäktiga resta
stenen som blickar ut över Laxfjärden vid
Väsby.

Från ett av gravfälten
vid Lundby skymtar i
bakgrunden det som en
gång i tiden var en vik
av Laxfjärden.
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Inne i fornborgen vid Plöjningen
blev det en välförtjänt
lunchpaus.

Vår utflykt avslutades vid runstenen i Skattna.
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