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Förord
Föreningen Memmingsforskarna är nu inne på sitt nionde verksamhetsår. I och med detta
nummer har även nio stycken Memmingsforskaren utkommit. Enligt redaktionens mening är
det en imponerande mångfald som publicerats, både gällande geografiska nedslag och teman.
I detta nummer beskriver Gunilla apotekshållningens historia och specifikt det fasta apoteket i
Skärblacka som i år fyller 50 år.
Brukspatronen och företagaren vid Ribbingsholm, Eric Gustaf Godenius, porträtteras av
Kerstin med utgångspunkt i hans gravplats på Kullerstad kyrkogård.
I en längre artikel beskriver Lars tankegångar kring en förändrad sträckning av Göta kanal
mellan Roxen och Bråviken.
Hur fattigdomen i Karlskoga bergslag under början av 1770-talet åtgärdades exemplifieras av
Gunnar med hjälp av sockenstämmoprotokollen.
En studiecirkel i att läsa och förstå bouppteckningsmaterialet har inspirerat Ingegerd till
samhällssociala analyser.
Slutligen beskriver Pia tegelbrukets i Göstad uppgång och fall med hjälp av personliga
arkivhandlingar.
Och all denna spännande läsning på dryga trettio sidor. Till yttermera visso har föreningen
tioårsjubileum nästa år. Säkerligen utkommer vi även då med ett nytt och innehållsrikt
Memmingsforskaren!
Nöjsam läsning!
Skärblacka i juli 2017
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Apoteket i Skärblacka 50 år vid Centralplan
Hur medicinen har kommit till oss under åren
Apotek 1967
Läkemedelsservicen i Skärblacka med omnejd ökade väsentligt när det öppnades ett apotek
1967 vid Centralplan nära vårdcentralen. Apoteket var filial till Svanen, som låg vid Nya
Torget i Norrköping där apotekare Dryselius var chef. Kort därefter lades Svanen ner och
moderapotek blev Vesslan i Eneby. Lokalen vid torget i centrum har varit densamma hela
tiden och har byggts om i takt med tidens krav. Tidigare låg Konsumhallen där och när nya
konsumbyggnaden stod klar 1966 kunde ett apotek öppnas i den tomma lokalen.
Apoteksbolaget 1971
När Apoteksbolaget bildades 1971 löste staten in alla apotek och då blev Skärblacka apotek
ett självständigt apotek bland alla andra i Sverige. Så småningom antog man namnet Svanen
efter det första moderapoteket. Under den statliga tiden samarbetade man med närliggande
apotek när det gällde personal, fortbildning, sortiment m.m. Numera ingår apoteken i olika
kedjor som köps och säljs. För närvarande ägs apoteket i Skärblacka av ICA Hjärtat.

Personalen vid invigning av apoteket efter ombyggnad 1994. Från vänster Birgitta Eriksson, Birgitta Johansson,
Erna Gyllander, Sylvia Daunfeldt och Gunilla Dimitrov. Svanen i bakgrunden målad av Zahari Dimitrov.

Medicinlådor
I slutet av 1800-talet förbättrades landsbygdens läkemedelsförsörjning genom förråd med
medicinlådor. Regelbundet skickades de med järnväg eller buss till och från ett apotek på en
större ort. Man kunde lämna in sitt recept hos ombudet och få medicinen skickad i ett paket.
Ombuden kunde vara stationsföreståndare eller olika affärsidkare som lämnade ut
medicinpaketen och tog betalt. I många fall hade ombuden lager av de vanligaste receptfria
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läkemedlen och förbandsartiklarna. Fram till 1950 kallades det medikamentförråd och sedan
läkemedelsförråd och apoteksförråd. Tidigt (belagt 1950) hade Skärblacka, Åby och
Sandviken läkemedelförråd genom apoteken Svanen, Vesslan och Kronan i Norrköping.
Senare har även Kimstad, Norsholm och Vånga haft sådan service. I Skärblacka var det
Asplings skoaffär vid Bergslagsvägen 34 som var ombud.
Läkeböcker, sockenapotek och prästmediciner
I och med reformationen försvann de medicinskt kunniga munkarna och nunnorna. De
ersattes till viss del med olika läkeböcker t.ex.” Een nyttigh läkare book” 1578 av Erik XIV:s
livläkare Benedictus Olai. Bristen på läkare var stor, på landsbygden långt in på 1800-talet,
och även apotekare, präster klockare m.fl. fick bidra med medicinska råd och ordinationer av
lämpliga läkemedel. Klockarna på landet borde enligt kungligt brev av år 1755 vinnlägga sig
om att kunna betjäna de sjuka med åderlåtning och senare även äga kunskap och färdighet i
att verkställa vaccination. 1810 års riksdag gav anslag till ”Prest-Läkare stipendier” så att
präststuderande kunde förvärva medicinska kunskaper om de ville. Mot slutet av 1700-talet
hade många socknar inköpt mindre förråd av mediciner s.k. sockenapotek. På flera ställen
engagerades farmacevter som föreståndare och rörelsen kunde få stor omfattning. De större
sockenapoteken förändrades så småningom till självständiga apotek eller filialapotek.
Om apotekens namn
Karakteristiskt för apoteken var de många djurnamnen. En orsak till detta är den stora roll
djuren spelade i den medeltida symboliken och heraldiken och de flesta av dessa äldre
apoteksdjur kan härledas till kristen symbolik. Exempel är lejon, hjort, svan, örn och
fabeldjuren enhörning, grip, fågel Fenix. En annan orsak är att man använde betydligt mer
djurprodukter på apoteken än vi gör i dag. Intressant är att medan läkemedlet - drogen –
endast var en del av djuret så blev skylten och även namnet på apoteket hela djuret, exv. en
elefant (elfenbenet användes), en markatta (hjärtat, fettet), en struts (äggskalet). Man har svårt
att tänka sig en bättre vägvisare och reklam för apoteket än en skylt med ett stort djur. Det
dominerande läkemedlet på apoteken var ju växterna men det har inte gett upphov till så
många apoteksnamn, deras reklamvärde var nog mindre än djurens. År 1630 anlades i
Norrköping apoteket Kronan och det namnet har säkerligen kommit från de tre kronor vi haft i
vårt riksvapen sedan 1364 som symbol för makt och värdighet. Kronan blev vårt vanligaste
apoteksnamn. I dag är det lägesnamnen som dominerar på våra apotek, ett sådant namn ger
direkt anvisning om var apoteket ligger, t.ex. Apoteket i Skärblacka.
Gunilla Dimitrov
Källor:
Stig Ekström. Varför har så många apotek djurnamn? Nordisk medicinskhistorisk årsbok
1985.
Riksantikvarieämbetet och historiska museer Rapport 1980:1. Matriklar över apotek.
Samtal med Birgitta Johansson som var med när apoteket i Skärblacka öppnades.
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Eric Gustaf Godenius
Brukspatron på Ribbingsholm
Vid den östra kyrkogårdsmuren på Kullerstad kyrkogård, till vänster strax innanför porten
mittemot Klockaregården, står ett imponerande gravmonument. En rest grå pelare krönt med
en urna inhägnat av ett järnstaket. På pelaren finns en svagt synlig inskrift i guld Eric Gustaf
Godenius samt några årtal.

Eric Gustaf Godenius gravvård.

I död-och begravningsboken för Kullerstad socken år 1845 står att läsa: ”Den 16 april avled
brukspatron E.G. Godenius. Född i Gagnef 1781 22 jan. Begravd 6 maj. 64 år ogift”
Eric Gustaf var son till kyrkoherden i Gagnef, Samuel Godenius. Som tiden bjöd för
kyrkoherdars söner var det studier i Uppsala som gällde. Eric Gustafs äldre bror A.J.
Godenius blev så småningom också han präst i Gagnef. Själv fick Eric Gustaf avbryta sina
studier när fadern dog. Han bytte det akademiska livet i Uppsala mot en anställning på ett
mäklarkontor i Stockholm, ett arbete som han innehade i sju år. Denna anställning följdes av
tre års vistelse i London hos Enebom och Rew. Han hade nu en tio-årig utbildning inom
affärsvärlden när han återvände till Sverige och tillsammans med sin yngre bror Adolf Fredrik
bildade firman E.G & A.F. Godenius. År 1812 lämnar brodern och det sedermera välkända
bolaget Godenius & Co såg dagens ljus.
Efter 22 år överlämnade Eric Gustaf, som var ogift
och barnlös, firman till sin brorson Samuel
Godenius. Tio år tidigare hade Eric Gustaf köpt
Ribbingsholms säteri av greve J.M. Spens. I
säteriet ingick även Skärblacka bruk (se vidstående
vykort) som vid den här tiden var ett järnbruk.
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Ribbingsholm mangårdsbyggnad.

1840 såldes bruket och i stället köptes Farsta säteri på Värmdö.
Eric Gustaf behöll dock Ribbingsholm och 1834 bosätter han sig där tillsammans med sin
brors A.J. Godenius tre döttrar; Sophia, Emma och Katarina.
A.J. Godenius verkade som komminister i Gagnef. 1818 blev han änkling. När A.J. avlider i
”nervsjukdom” i maj 1821 var de föräldralösa barnen tvungna att lämna hemmet. Sophia
Vilhelmina (född 1811) och Emma Ulrika (född 1813) flyttade till Vika församling i Dalarna.
Den äldre systern Katarina Elisabeth (född 1804) flyttade till Malung. Hon tvangs därefter
flytta från prostgård till prostgård innan hon 1834 kom till Kullerstad.
Det var vanligt att ståndsbröder förbarmade sig över en ”broders” faderlösa barn. Flickorna
fick ofta arbeta som guvernanter eller sällskapsdamer.
Sophia kom 1835 från Stockholm till Ribbingsholm, märkt av lungsjukdom, och den 14
december avled hon 24 år gammal.
Emma gifter sig med Gustaf Westerblad från Västerås boendes på Värmdö. 1846 återvänder
hon med sin familj till Ribbingsholm. Hennes man blir arrendator av Ribbingsholm.
Eric Gustaf Godenius hade i sitt testamente beslutat att Ribbingsholm skulle vara
fideikommiss. Brorsonen Samuel Godenius bestämde i sin tur att hans dotter Matilda (gift
Zielfelt) skulle bli fideikommissinnehavare. Dessutom donerade han pengar, den s k
Godeniska fonden, till Kullerstads församling för fattiga barns uppfostran.

Kerstin Andersson

Källor
Gagnef Socken. Husförhörslängder. Födelse-och dopböcker.
Ljusnarsberg socken. Husförhörslängd.
Österhaninge socken. Husförhörslängd.
Kullerstad socken. Husförhörslängder, Död-och begravningsböcker.
Lazarus 1903. Svenska millionärer. Minnen och anteckningar. Del 8.
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Figur 1. Skärblacka bruk med järnvägsbron över Motala Ström på 1920-talet. (Ur fotograf A. Påhlssons
samling).

Kanaldrömmar
Göta kanal genom Skärblacka
Historik
Göta kanal, dvs den kanal som skulle binda ihop Västerhavet och Östersjön, har diskuterats på
olika sätt genom flera århundraden. Huvudmålet var att förbilliga import och export av varor
till kontinenten men även att underlätta transporterna inne i landet. Den danska
Öresundstullen 1429 – 1857 var ett starkt skäl till detta. Till en början var tullen främst riktad
mot Hansan men under de senare århundradena blev Sverige måltavlan. Nästan lika länge
som tullen fanns, fanns det planer på en ”Göta kanal”. Redan 1516 hade biskop Brask planer
på ett sådant företag (Dahlberg 1978). 1525 stöter Gustav Vasa på om grävningar mellan
Asplången och Norsholm för att leda Roxens vatten mot det viktiga Söderköping och på
samma sätt fortsatte det genom århundradena. På 1770-talet bröt en infekterad strid ut om
kanalens östra ”ändstation”. Norrköping pekade på sin betydande hamn och de industrier som
nyttjade den medan Söderköping utpekades som en fattig avkrok. Striden vanns dock av den
senare, delvis pga gynnsammare ekonomi med denna dragning. Kanalen började byggas 1810
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och slutligen öppnades den 1832 för segeltrafik. Baltzar von Platen ledde därmed, med stöd
av den berömde kanalbyggaren Thomas Telford, ett av Sveriges genom tiderna största projekt
(Rollof 1981). Under drygt ett decennium var segel och dragning de allena rådande
transportsätten i kanalen. Sedan kom ångan att dominera fram till dieselmotorns inträde.
Kanaltransporterna överlevde introduktionen av ett annat trafikslag under 1850-talet tack vare
sina låga transportkostnader, nämligen tågtrafiken. Den senare erbjöd snabb och effektiv
transport men till högre kostnader (Rollof, 1953). Det var lastbilstransporterna på 1930-talet
som blev det ”halmstrå som knäckte kamelens rygg” (muntligen Reinhold Castensson 2017).
Kanalen som helhet, med sin begränsade transportkapacitet och oflexibla dragning, kunde
därmed inte konkurrera. Eftersom den var smal och grund blev tonnaget starkt begränsat, max
300 ton d.w./fartyg. Endast trafiken på Göteborg – Vänern har egentligen varit och är
fortfarande konkurrenskraftig för vissa godstyper. Detta speciellt efter att Trollhätte slussar
byggdes om 1916. Den processen är signifikativ för hur statsmakten såg på kanaltrafiken vid
denna tidpunkt. Staten köpte Trollhätte slussar för 5.7 mkr 1905 (324 mkr år 2015) samt all
vattenkraft i Göta Älv 1908. Samma år presenterade det nybildade Kungl. Vattenfallsstyrelsen
sina ombyggnadsplaner för 4 m djupgående tonnage men slussar o. dyl. skulle dimensioneras
för 5 m med tanke på framtiden. Kungl. Majt. sände förslaget till Kungl. Kanalkommissionen
1909-01-12 som lämnade sitt betänkande redan 1909-02-27 med enhälligt stöd men
Statsutskottet, som var ett tungt utredningsorgan för riksdagen grundat redan i och med 1809
års regeringsform, avstyrkte. En kraftig agitation började från båda sidor. I Dagens Nyheter
1916-09-17 (signaturen Mac.) redogörs för en ”mutmiddag” anordnad av Vattenfallsstyrelsen
på Hasselbacken varefter gästerna (riksdagsmännen) sände nedan återgivna yttrande till
vederbörande statsråd: ”Efter åtta grand Champêtre, blir kanalen 4 meter”. Så blev den också.
22,8 mkr (ca 870 mkr år 2017) satsades på denna ombyggnad. Numera är Göta kanal till stor
del en exklusiv turistled. Så har dock inte alltid varit fallet.
Redan i början av 1900-talet började man intressera sig för en modernisering av kanalens
östra del i akt och mening att öka dess kapacitet och därmed transportvolym för att i någon
mån matcha den västra grenen med de nya Trollhätteslussarna. 1913 motionerade bruksherren
Jacob Wahren i Norrköpings stadsfullmäktige om stadens behov av att få bli slutpunkt för
Göta kanals östra del och anknyta till stadens betydande hamn och dess industrier
(Norrköpings Stadsfullmäktiges Handlingar 1913). Söderköping var ju redan sedan länge
marginaliserad. Stadsfullmäktige ställde sig bakom ”nådig proposition i ämnet” till
Riksdagen. Frågan väckte stort intresse i regionen (Brage 2001). Stor aktivitet utvecklades
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också i stadsfullmäktige i den näraliggande frågan om hur man bäst skulle minimera
civildepartementets önskan om bidrag till föreslagna utredningskostnader (9000 kr, ca
450 000 kr i dagens värde) för staden medan Linköpings stad föreslogs bara stå för 1500 kr
(Norrköpings Stadsfullmäktiges Handlingar 1915).
1916 fick Kungl. Kanalkommissionen i uppdrag av staten att undersöka möjligheterna att
modernisera Göta kanal i dess helhet och inkom 1922 med en utredning (SOU 1924). Den
gick systematiskt igenom kanalen och diskuterade förbättringar utifrån tre tänkbara
kapacitetsalternativ vad gällde djupgående, 3, 4 och 5 m djupa dubbelleder. Man stannade
slutligen för en enkel led med ett genomgående djup på 3 m (Rollof 1953). Detta innebar
betydligt mindre tonnage än det som Trollhätte slussar och kanal var byggda för men som
ändå skulle utgöra en betydande ökning av transportkapaciteten och minskning av behovet av
omlastningar. Redan då tog man dessutom hänsyn till möjligheten att en ”livaktig” kanal
skulle stimulera näringslivet där den drogs fram och underlätta transporter av gods och
råvaror till näringarnas fromma.
Vi skall här begränsa oss till en ny sträcka av Göta kanal, nämligen just den med alternativ
slutpunkt för kanalen vid Östersjön. Norrköping hade ju sedan länge argumenterat för att just
Bråviken vore den lämpligaste slutpunkten utifrån olika näringslivsaspekter. Redan Gustav II
Adolf var inne på den tanken (SOU 1924) men Slätbakenalternativet ansågs billigare och
genomdrevs i praktiken redan på 1770-talet. Nu hade dock Norrköping sedan länge gått förbi
Söderköping som viktig stapelstad och som en av Sveriges mest betydande industristäder.
Dessutom ansågs Finspång vara så betydande i detta perspektiv att en delvis separat kanal,
Norrköping-Finspång, också diskuterades (se Östergötlands Folkblad 1918-01-31). Detta var
ju rimligt med tanke på de omlastningar som under århundraden måst utföras för att föra
godset från Finspång ner till Norrköpings hamn. Nu fick Norrköping Kungl.
Kanalkommissionens stöd.
Roxen – Glan - Bråviken
Kanalkommissionen kom med ett radikalt förslag att följa Motala Ström från Roxen till Glan
och sedan utnyttja Glan som sjöled till dess östra strand. Med kanal skulle man sedan ta sig
fram till Bråviken. Fem olika sträckningar studerades för Glan – Bråviken och fyra olika för
Roxen – Glan.
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Glan – Bråviken
Alla fem förslagen (SOU 1924) gick norr om Norrköping då varken Motala ström genom
staden eller kanal söder därom lät sig göras med rimliga kostnader. Gemensamt för de olika
förslagen var att de startade från den gamla infartsrännan från Bråviken till Norrköpings
hamn. De två nordligaste börjar strax norr resp. söder om Loddby gård, passerade söder om
Kvillinge kyrka och mynnade i Glan söder om Svärtinge gård. Den tredje skulle passera söder
om Vilhelmsberg men norr om Marieborg och vidare söder om både Klingstad och Ringstad
men norr om Hillerstad till Glan (dvs ungefär samma avslut som de två tidigare nämnda
dragningarna). Den fjärde hade i öster samma dragning som det tredje alternativet men vek av
mer mot söder och närmade sig Glan strax söder om Knivberga och Gladlunda. Den femte
slutligen började strax norr om Ingelstad, skulle passera Fyrbylund för att sedan ansluta sig till
alternativ fyra. Kommissionen förordade en kombination av alternativ tre och fyra, nämligen
från Marieborg över Fyrbylund och söder om Gladlunda fram till Glan. Därmed undveks bl. a.
den stora rangerbangård som uppförts tidigare. Farleden från Bråviken var och är trots sina
krokar fullt framkomlig för det tonnage som antogs komma i fråga. Farleden på Glan ansågs
också klart framkomlig med tillräckligt djup utom nära stränderna där på vissa håll muddring
skulle erfordras.
Roxen – Glan
För sträckan Roxen – Glan studerades fyra alternativ. Den ostligaste gick från en punkt strax
väster om Långnäs vid Glan genom den ”torrlagda” Laxfjärden söderut mot Kimstad och
uppför Motala Ström till Norsholm. Det andra alternativet drogs väster om Kullerstads kyrka
till Nygård strax norr om Kimstad kyrka och sedan vidare längs Motala Ström till Norsholm.
Ett tredje alternativ utgick från en punkt strax väster om Motala Ströms utlopp i Glan över
sjöarna Måren och Horken och vidare söderut mot Roxen (utredarna anger Gibraltars udde
som slutpunkt). Samtliga dessa förslag befanns väga lätt i jämförelse med det fjärde som i allt
väsentligt följde Motala Ström från Glan till Roxen. Problemet med detta alternativ var att det
skulle innebära problem för de befintliga vattenkraftsanläggningarna genom regleringar av
flödet och sammanslagningar av fallen vid Kimstad, Skärblacka och Ljusfors med stora
kostnader som följd. Detta speciellt som det var olika ägare till fallen vid Ljusfors och
Skärblacka och de var knappast intresserade av att ge avkall på sin rätt till strömmen. I detta
läge träder då Fiskeby Bruk AB in som ensamägare till samtliga tre kraftverk, vilket drastiskt
förändrade bilden. Ett samutnyttjande av vattenvägen och kraftutnyttjandet skulle ge det
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ekonomiskt bästa alternativet. Då Fiskeby redan 1919 haft planer på ombyggnad av
kraftverken vid Skärblacka och Ljusfors hade kommissionen redan anhållit om medel för att
rensa upp strömmen mellan Roxen och Glan med tanke på den planerade vattenvägen.
Strömmen skulle ”upprensas” för att passa till en led med 3 meters djup och sträckan Kimstad
– Skärblacka skulle därför dämmas upp ca 2.6 m för att eliminera fallet vid Kimstad. För att
kunna genomföra en slussfri led Roxen-Skärblacka behövdes en vattenregleringsdamm vid
Skärblacka för att kontrollera Roxens avtappning. Den skulle också innebära att Skärblacka
bruk kunde tillgodogöra sig hela fallhöjden upp till Roxen.
Nu återstod sträckan mellan Skärblacka och Glan (Fig. 2a). Två alternativ utreddes men de
var avhängiga av vattenkraftens utformning. Alternativ ett utgick från två kraftstationer, en i
Skärblacka som baserades på sammanförandet av vattenkraften från både fallen i Kimstad och
Skärblacka medan Ljusfors utnyttjade vattenkraften i den resterande sträckan. Två möjligheter
för lokalisering av kanalen fanns, antingen på den västra eller östra stranden ner mot Glan.
Båda lokaliseringarna förutsatte två slussar, en vid Skärblacka och en vid Ljusfors (Fig. 2b).
Den östra var enligt kommissionen att föredra.
Alternativ två byggde på endast ett kraftverk vid Skärblacka (Fig. 2b) som skulle utnyttja den
samlade vattenkraften i Roxen-Glan systemet. Här skulle också fallet i Ljusfors rensas bort.
Hela sänkningen i kanalen lokaliserades till en enda sluss vid Skärblacka med i medeltal 11.8
m fallhöjd (10.9 m och 11.9 m vid resp. hög- och lågvatten). Detta skulle resultera i att endast
över en sträcka på drygt 1 km mellan Skärblacka och Ljusfors behövde en kanal byggas för
att genomföra Roxen-Glan etappen. Slussen skulle läggas vid korsningen mellan kanalen och
järnvägen Skärblacka-Ljusfors ca 400 m väster om järnvägsbron över Strömmen. Även
järnvägen skulle flyttas något söderut på en 650 m lång sträcka kring kanalen och utnyttjande
av en rörlig bro över kanalen med ca 4 m fri segelhöjd över vattnet. Landsvägarna till Ljusfors
och Grensholm skulle dras öster om kanalen och nära men nedanför slussen. Kimstad skulle
få en rörlig bro också med 4 m fri höjd över vattenytan och belägen nära den gamla bron.
Norsholms fasta bågbro (11 m fri segelhöjd) skulle ombyggas och ersättas med ett rörligt
spann med 12 m fri segelhöjd. Järnvägen måste också höjas en kortare sträcka.
Enligt kommissionen var detta det gynnsammaste alternativet då ”vattenvägens och
vattenkraftens intressen” i huvudsak hade samma önskemål om strömmens reglering och att
vattenfallsägaren, Fiskeby Bruk AB, hade för avsikt att bygga ut vattenkraften i enlighet med
det av kommissionen skissade förslaget (Fig. 3).
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Den genom rensning och höjning av vattenytan i Motala ström ökade avbördningen till Glan
skulle minska antalet och graden av översvämningar vid sankmarkerna runt Roxen. Detta
hade varit ett ständigt återkommande problem för jordägare runt Roxen. På 1770-talet ledde
de då svåra översvämningarna till seriösa förslag om avbördning av en del av Roxens vatten
genom avloppskanal mot Söderköping men massiva protester stoppade detta. Ett annat förslag
(1781) var att anlägga en kanal förbi dammarna vid Kimstad kvarnar som ansågs vara orsak
till det förhöjda vattenståndet i Roxen (Lindgren 1993) men också det utan resultat. 1868
bildades Roxens vattenregleringsbolag för att slutligen åtgärda översvämningarna men även
nu utan resultat (SOU 1924). Utifrån detta ansåg kommissionen att konsekvenserna av en
potentiellt ökad avbördning och reglering för vattenverken uppströms Roxen resp. nedströms
Glan enbart torde vara positiva. Kommissionen argumenterade också för att kanalen skulle ses
som en ”grenkanal” till den ordinarie och enbart leda till en ökning av den totala trafiken på
kanalen. Men en höjning av Motala ström med 2.6 m skulle med all säkerhet få betydande
konsekvenser för lantbruket då stora områden i Kullerstads och Kimstads socknar hade
vattensjuka marker som under både 1800- och 1900-talet lett till en mängd olika
dikningsföretag. En betydande areal skulle läggas under vatten, men som kommissionen
nyktert konstaterade, så ägde Fiskeby Bruks AB till stor del marken och skulle i vilket fall
röna samma öde om bolaget realiserade sina egna kraftutbyggnadsplaner.
Kostnader och förutsättningar
Kungl. Kanalkommissionens förslag, med förbehållet att de berörda parterna ställde sig
positiva och var beredda att skjuta till medel för genomförandet, förelades Kungl. Maj:t. som i
sin tur förelade det för 1920 års riksdag. Ett reservationsanslag om 100 000 kr (ca 1.8 mkr i
dagens penningvärde, Edvinsson & Söderberg 2011). beslutades för att påbörja
upprensningen av Motala ström med planerad start 1921 under ledning av
Kanalkommissionen. Den totala kostnaden för rensningen beräknades till 495 000 kr (11.1
mkr i dagens penningvärde) för staten. Sammanlagt beräknades det att hela Roxen-Glan delen
skulle kosta staten ca 3.8 mkr i 1914 års priser (Tabell 1, ungefär 188 mkr i 2017 års priser).
Kostnaderna skulle fördelas på de fyra parterna; staten, Fiskeby Bruk AB, Roxens
vattenregleringsbolag och Motala ströms regleringsförening, i proportion till de kostnader
som respektive arbete skulle medföra om de endast utfördes med hänsyn till varje parts egna
intressen (dvs båtnadsinstitutet i Vattenlagen 1918 som skulle möjliggöra en enklare
exploatering av vattendrag till vattenkraftens fromma). Till grund för dessa kalkyler låg
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uppmätningar av de olika sträckningarna och bedömningar av kostnader för rensning och
byggnation.
Trots val av lägsta kostnadsalternativ (3 m djup på farleden) blir den skattade slutsumman
avsevärd. Det har påpekats att, trots noggranna skattningar av byggkostnaden, man inte har
utrett de trafikekonomiska förutsättningarna (Dagens Nyheter 1924-02-09). Däremot finns i
utredningen statistik över trafik, frakter, nyttjare etc. samt en detaljerad sammanställning av
bokslut från 1907-1920. I det finns i medeltal ett överskott på ca 180 000 kr/år (ca 3.3 mkr i
dagens penningvärde), här ingår dock ej avsättning för fonder och aktieutdelning. När kan
man tänkas räkna hem 2 800 – 3 200 mkr?
Något avtal hade ej tecknats fram till 1922 på grund av den påbörjade ekonomiska
depressionen. En nedgång skedde i konjunkturen 1916-1918 och den återkom 1920-1921.
Den följdes av en mycket måttlig uppgång innan 1930-talsdepressionen slog till (Edvinsson
2005). Investeringsviljan var knappast på topp och Fiskeby Bruk AB meddelande att man
tänkte behålla ett moderniserat Ljusfors kraftverk. Detta innebar att två-sluss alternativet nu
förordades (se också Fig. 2a).
Redan i november 1922 (Dagens Nyheter 1922-11-04) diskuterades lönsamheten på den
ombyggda Strömsholms kanal i Bergslagen. I debatten framfördes att man räknade med årliga
intäkter om ca 2.5% på anläggningskapitalet och att den räntesatsen var i paritet med vad som
den tidens kommunikationsföretag gav. Detta ansågs av motståndarna vara för lite. En
liknande debatt har inte gått att finna i DNs presslägg för den här diskuterade
moderniseringen av Göta kanal eller i Brages bibliografi (2001). Kanske berodde det på att
Göta Kanal AB hade fått dåliga finanser. T.ex. 1922 gick företaget med en förlust p.g.a. låga
intäkter (DN 1923-03-23). Trots detta lades det slutgiltiga förslaget (SOU 1924) fram för
riksdagen.
Projektet dog med de sämre tiderna men så sent som på 1970-talet kom en ny utredning
(Trafikutskottets betänkande 1977) med mål att modernisera Göta kanal. Resultatet blev
magert, regeringen förklarade sig beredd att skjuta till 45 mkr (205 mkr i 2017 års valuta) om
huvudmännen kunde fortsätta ta ansvar för driften. Tyngdpunkten skulle ligga på en
upprustning av befintlig kanal men inte ens västgötadelen skulle harmoniseras med Trollhätte
slussar. Den samhällsekonomiska nyttan ansåg vara synnerligen begränsad. Resultatet är
dagens Göta Kanal AB där fokus ligger på bevarande av ett historiskt byggnadsmärke och
tillika turistled. Den alternativa dragningen av kanalen mellan Roxen och Norrköping kom ett
15

århundrade för sent men frågan är om den i sig inte kan ha påverkat transportutvecklingen i
landet.

Lars Rahm
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Tabell. Anläggningskostnader för ny vattenväg Östersjön – Vänern för 3 metersleden.
Summan redovisar spannet mellan lägsta och högsta kostnad i 1914 års prisläge (SOU
1924:6). En omräkning till 2017 års prisläge har utförts (Edvinsson & Söderberg 2011).
Notförklaringar:
1) Frånräknat de belopp med vilka redovisade intressenter för Roxens reglering beräknas
komma att bidra med.
2) Kostnaderna är approximativa.

Sträckning

Slätbaken - Roxen
Bråviken - Glan
Glan – Roxen1)
Roxen – Boren längs nuvarande kanal
Roxen – Boren längs Motala ström
Roxen – Norrbysjön längs Motala ström
och
Norrbysjön – Boren längs kanalen2)
Boren – Vättern längs nuvarande kanalen
Boren – Vättern i huvudsak längs Motala
ström
Vättern – Vänern längs nuvarande kanalen
Vättern – Vänern över Mariestad
Summa

3 metersled
1914 års
penningvärde
11 950 kkr
8 250 kkr
3 800 kkr
11 150 kkr
9 650 kkr
9 900 kkr

3 metersled
2015 års
penningvärde
592 mkr
409 mkr
188 mkr
553 mkr
478 mkr
491 mkr

4 500 kkr
4 400 kkr

223 mkr
218 mkr

18 000 kkr
24 100 kkr

892 mkr
1 195 mkr

56.1 – 63.8 mkr

2 781 – 3 162 mkr

17

Figur 2a)
Figur 2a) Detalj av profilförslag med bottenkontur över sträckan Roxen-Motala Ström-GlanBråviken.
Figur 2b) Detalj över en- och två-sluss alternativen i Skärblacka. Högsta resp. lägsta
vattennivå i kanalen och Glan visas också (se nästa sida).
Längdskalan i km och höjdskalan i meter.
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Figur 2b)

Figur 3. Detalj ur kommissionens karta över sitt förslag till moderniserad dragning av Göta kanal (SOU 1924:6).
Röd linje markerar befintlig respektive planerad sträckning.
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Gudsfruktan, kungatal och fattigbrickor
Karlskoga bergslag under 1770-talets nödår
Utgångspunkter
År 1772 kulminerade motsättningarna mellan hatt- och mösspartiet vilket mycket väl kunde
ha urartat i ett ovisst inbördeskrig. Understödd av franskt kapital lät Gustav III den 19 augusti
1772 arrestera rådsherrar och de mest fanatiska partianhängarna. I praktiken gjorde sig
kungen till envåldshärskare och den s.k. frihetstiden tog slut. Detta tycks dock i rådande
situation fått folkets stöd. Landet var i försörjningsmässig kris och ett inbördeskrig var det
sista man önskade sig.
Karlskoga bergslag och pastorat bestod av församlingarna Karlskoga och Bjurtjärn i östra
Värmland. Den statliga lokala förvaltningens huvudperson vid denna tid var kyrkoherden.
Kyrkoherde i Karlskoga och tillika pastor i Karlskoga pastorat var under 1770-talets allra
första år Elias Vennerman. Han avled 13 april 1771 vid en ålder av 57 år. Efterträdaren Gustaf
Kjellin var årsgammal med Vennerman. Kjellin tillträdde sin tjänst 1 maj 1773.
Komminister i Bjurtjärn var den inte helt oproblematiske Johannes Palin. Karlskoga
församling sköttes i glappet mellan de bägge kyrkoherdarna av nådårspredikanten Per Bodin.
Försörjning i Karlskoga bergslag enligt Dahl
1779 utgav Magnus Dahl en akademisk avhandling över Karlskoga och Bjurtjärns socknar.
Här redogörs för bygdens naturgeografi och bergsbruk. Först mot slutet av avhandlingen
omnämns jordbruket som Dahl menade vara ”et bihang til Bergsbruket”. Detta kan synas som
en överdrift men sant är att jordbruket enbart inte kunde försörja tidens dryga 4700
innevånare. Varje år tvangs bergslaget köpa spannmål från rikare jordbruksbygder. Vidare var
boskapsskötseln en viktig del av försörjningen. Dahl meddelar att bergslaget ägde 3364
boskapskreatur och 2837 får, getter ”och andre små kreatur oberäknade”. Dessutom 714
hästar.
Landet svälter
Sverige drabbades i början av 1770-talet av två missväxtår efter varandra. Folk svalt och allra
värst var det naturligtvis för de redan fattiga. Jämfört med 1710-talet hade befolkningen ökat
från cirka 1,4 miljoner till 2 miljoner runt år 1770. Försörjningsproblemet drev stora skaror av
fattiga ut på landsvägarna. Dödligheten steg markant och nödvändigheten av radikala
skiftesreformer för jordbrukets effektivisering blev uppenbara.
Det är inte svårt att föreställa sig de moraliska problem människor ställdes inför. Den
födorelaterade brottsligheten ökade. Inte oväntat stärktes också straffen för dessa brott. Detta
gällde t.ex. boten för brottet att otillåtet mjölka ”annor mans Ko, Får eller Get”. Straffet att stå
på offentlig lagplats en timma med mjölkkärl i handen skärptes genom förordning 21 januari
1773 att omfatta spö- respektive risprygling beroende av den skyldiges kön.
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Helgdagsreduktion
Helgdagsreduktionsförordningen, daterad 4 november 1772, hade föregåtts av ett cirkulärbrev
adresserat till samtliga konsistorier i landet ”angående gudsfruktan och förbättrade seder”.
Häri konstateras att gudsfruktan avtagit på bekostnad av gudlöshet. Brevet antyder att gud
möjligen inte skulle välsigna det nya regeringssättet ifall inte undersåtarna ”med en alfwarlig
bot och bättring, wända sig til then förtörnade Guden.”
Stiftsledningarna uppmanades därför att vid prästmöten, visitationer och andra lämpliga
tillfällen upplysa om kungens välvilja och nödvändigheten av den nya regeringsformen. Detta
skulle bl.a. ske genom att övervaka sedligheten i församlingarna. Det var gud själv som hade
förlänat konungamakten ”hos alle thess Inbyggare, på thet Wi måtte ega en Konungs största
lycksalighet här på jorden, at styra et Folk, som Herren fruktar”.
Som exempel kan nämnas att bergsmannen Hultman på stämma i Karlskoga 23 maj 1774
framställde frågan ifall den kungliga förordningen angående sabbatens firande tillbörligen
efterlevdes i församlingen. Det kritiska anslaget i undran riktades direkt till kyrkoherde
Kjellin och länsman Dahl såsom ytterst ansvariga för ordning och sedlighet i församlingen.
Hultman ”hade anledning till denna fråga, av någon händelse, som han själv sett här vid
kyrkan om aftonen på stora bönedagen innevarande år, nämligen att en stor hop drängar varit
samlade, vilka efter hans förbiresa med stoj och rop utmärkt liderlighet och osedligt
uppförande. Sådan helgdags levnad ansåg herr Hultman såsom oanständig för kristna och
såsom det säkraste medel att bortvända land och folk all välsignelse samt åkalla Guds vrede,
av vilken vi i förra åren så svåra varit tryckte.”
Vördnad för Herren och Majestätet
I Bjurtjärns sockenstämmoprotokoll 9 augusti 1772 klagades att då lovsången till Herren
avslutats och av församlingen besvarats med Gudi vare tack, enbart den manliga delen av
församlingen reser sig medan kvinnfolket sitter stilla ”likasom det intet vare deras skyldighet,
att jämväl betyga vördnad för Gud.” Församlingen förmanades att låta rätta sig: ”Som män
och kvinnor undfå stora välgärningar av Herrans hand och äro lika skyldiga av hjärtat och i
åthävor prisa honom och visa vördnad för Hans majestät.”
Gustav III:s tal och Karlskoga församling
I oktober 1772 beslöt Karlskoga församling att i tryck införskaffa det tal Gustav III gav i
samband med statskuppen i syfte att uppsättas i kyrkans kor. Ramar och bokstäver skulle vara
förgyllda.
I kungens tal sägs bl. a: ”Det är en bedrövlig, men allmänt känd sanning att hat och tvedräkt
sönderslitit riket. Nationen har sedan längre tider tillbaka varit skild genom tvenne partier,
vilka delt henne så till sägandes i tvenne folkslag, förenade allenast att sönderslita
fäderneslandet. I veten, hur denna söndring fött av sig agg, agget hämnd, hämnden
förföljelser, förföljelserna nya revolutioner, vilka äntligen blivit en periodisk sjukdom, som
sargat och förnedrat hela samhället”.
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Den 26 september 1773 meddelas å Karlskoga sockenstämma att konungatavlan kostat 427
daler kopparmynt. Som jämförelse kan nämnas att årslönen till hushållerskan (dejan) i
fattighuset var 24 daler kopparmynt och ett par skor år 1771.
Var är rätta platsen för ett kungatal?
Kungens tal uppsattes inte i koret som ursprungligen var tänkt utan mittemot predikstolen på
manssidans pelare. En lång diskussion uppstod vid sockenstämma 24 september 1775
angående tavlans placering eftersom de av medicine doktor Per Bergius skänkta två nya
nummertavlorna nu levererats. Beställningen hade gjorts redan under kyrkoherde Vennermans
tid.
I diskussionen refereras till Vennermans åsikt att nummertavlorna för symmetrins skull borde
placeras på pelarna mittför mans- respektive kvinnosidan. Länsman Dahl, såsom den som
införskaffat kungatavlan, påpekade att talet icke fick flyttas då enligt stämmobeslut det ”måtte
på sitt nuvarande ställe, evärdeligen underhållas…”
I brukspatron Robshams skriftliga inlägg menade han att talet inte blivit uppsatt på rätta stället
från första början. Som argument anges ”ty om vi börja i södra ändan av riket och fortfara till
själva huvudstaden, lära vi icke på något ställe finna att talet blivit annorstädes satt än i
koret”. Robshams slutsats tycks därvid logisk: ”Antingen måste alla dessa hava farit vill om
rätta rummet, eller har denna församling tagit fel”.
Kyrkoherde Kjellins medlingsförsök att flytta talet till högkoret fick inte församlingens stöd.
Talet blev kvar på dess uppsatta plats; på manssidan mittemot predikstolen.
Gustav III:s tal och Bjurtjärns församling
Även Bjurtjärns församling inköpte kungens tal och även här hyllade kyrkans representanter
och ståndspersoner Gustav III:s agerande i augusti 1772. Efter sockenstämmoförhandlingarnas avslutande den 12 september 1773, uppstod kyrkorådet och brukspatronen på
Alkvettern, Emanuel Geijerstam, och höll ett hyllningstal till kungens ära med anledning av
ettårsdagen av det nya regeringssättet. Av protokollet framgår att Geijerstam bl.a. menade att
kungen ”genom guds den Högstes nådiga visdom lyckligen frälste sitt fädernesland från den
förvirring under hvilken vi nu långliga tider måst sucka…”
Efter det högtravande talet framfördes psalmen ”Nu tacka Gud allt folk” och ”sedan den var
sjungen, samt suckningar uppsända för vår milda Konungs långa lif samt höga konunga
husets välmåga, åtskildes församlingen glad och förnöjd”. Allt enligt protokollet.
Situationen innan nödåren
Den allmänna fattigförsörjningssituationen var nog så illa i bergslaget, missväxtåren förutan. I
stämmoprotokoll från Karlskoga i april 1770 avhandlas försörjningsfrågan. Här betonas fattigkassans penningbrist och sammanskotts uteblivande.
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I protokollets första punkt diskuteras fattiga änkan Annas vid Björkborn ansökan om att bli
intagen i fattighuset. Ansökan avslogs med argumentet att det rådde stora svårigheter att
försörja de redan intagna. Andra punkten i nämnda protokoll behandlar beslutat
sammanskottet till fattighjonens underhåll. Det framgick att större delen av församlingen
avgivit denna skatt men de övriga blev nu uppsatta på en restlängd. Två missväxtår senare
blev situationen än mer akut.
Nödår
Enligt bevarade protokoll från Bjurtjärn förs just inga diskussioner på stämmorna med
anledning av de svåra förhållandena. Detta kan tolkas som att församlingen klarade
situationen inom ramen för ordinarie fattigförsörjning, såsom sammanskott, fattigkollekt och
rotegång. Indirekt framskymtar dock en allmän förtvivlan av vilket ovanstående suckningar
får ses som ett utslag.
Situationen omnämns mer direkt i Karlskoga. Församlingen ansåg sig här inte ha medel att
underhålla det stigande antalet behövande. Sockenstämmoprotokollen 1772 domineras av
försörjningsfrågan. På stämma den 10 maj beslöts om inrättande av en särskild föreståndare
för fattighuset. Dennes uppgift angavs vara att bevaka priset på matvaror och den årliga
upphandlingen ”vad till de fattiges uppehälle kunde tarvas”. Man ville på detta sätt både få
ned kostnaderna och få säkrare upphandlingsrutiner. Vid nästkommande stämma den 25
oktober utsågs bruksinspektören vid Bofors, Carl Anton Askerot, att utföra uppdraget. I och
med denna installation blev Askerot i praktiken en föregångare till senare tiders
fattigvårdsstyrelse.
Vid samma stämmotillfälle konstaterades även att Karlskoga församlings fattigkassa inte
räckte att försörja de åtta intagna på fattighuset, än mindre att bemanna de två lediga
sängrummen. Man tvangs därvid göra beslut om sammanskott gårdsvis utifrån bärkraftighet
enligt taxerat värde. Gårdarna indelades i fyra klasser, där första klassen årligen ålades att
erlägga 24 daler kopparmynt till fattighusets underhåll och andra, tredje, fjärde klassen 18, 14
respektive 8 daler kopparmynt.
Fattigbrickor utdelas i Karlskoga
Det mest radikala beslutet som togs vid stämman den 25 oktober 1772 var ändock det vilket
gällde legitimerat tiggeri. P.g.a. att ”deras antal vilka måste söka sitt bröd i andras händer är
långt större än att de kunna bärgas i fattighuset, så ock till förekommande av det självsvåld,
att arbetsfört folk begynt slå sig till lättja med tiggande, stryka omkring och ligga andra till
last, så var församlingen omtänkt att härutinnan vidtaga någon författning.”
Det förslag som framlades och som enhälligt antogs, var att klockaren ur husförhörsboken
upprättade en lista över de vilka borde prövas vara de fattigaste i socknen och att förse dem
med en särskild bricka. Brickan avsågs att vara en identifikationshandling som talade om att
ägaren hade rätt att tigga för sitt uppehälle. Den fattige fick gå omkring i socknen ”med det
villkor, att var och en hemmans åbo giver den fattige, som är försedd med bricka, ett mål mat,
och skall det åligga den fattige, att ej hålla sig inom vissa kretsar utan gå omkring hela
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församlingen, och det så, att de allenast tvenne gånger om året besöka vart och ett hemman,
vilket förmenes låta sig göra i anseende till församlingens storlek, och då de ej behöva gå
fortare än de förtära ett mål mat hos var och en.”
En lista över de som erhöll brickor återfinns i stämmoprotokoll 10 oktober 1773. Brickorna
har numrerats upp till nr 75. Således ansågs 75 personer i Karlskoga församling, i vissa fall
inklusive barn, varit berättigade att inom socknen tigga för sitt uppehälle. Ett krav som
framställdes vid stämma 26 september 1773 för att erhålla fattigbricka, var att den egendom
som den fattige eventuellt kunde tänkas äga, först ”blivit såld för fattigas räkning”.
Ordningen med fattigbrickor tycks med åren blivit rutin. Vid stämma 10 maj 1778 önskar en
piga bli intagen i fattighuset, men detta kunde inte beviljas förrän det blev en plats ledig men
under tiden kunde hon tilldelas en bricka. Karlskoga församling var långt ifrån ensamt om att
vid denna tid införa någon form av ordnat tiggeri. Och förmodligen var inte heller
kombinationen fattigbrickor och inköp av förgyllda kungatal något unikt.
Kulmen 1773
Efter två missväxtår kulminerade nöden under 1773. I Karlskoga var dödligheten mer än tre
gånger högre än ett normalår. Enbart i augusti och september dog 105 personer. Detta är fem
till sex gånger högre dödlighetstal än genomsnittet för månaderna. Dödligheten sjönk drastiskt
1774.
År 1773 hade man i Bjurtjärns död- och begravningsbok noterat 183 döda medan antalet döda
under påföljande två år stannade vid 58 respektive 20 döda. Även ifall det är svårt att bevisa
att någon människa i Karlskoga bergslag under dessa år dog svältdöden (någon sådan notis
har jag ej funnit i dödböckerna) så minskade naturligtvis under dylika förhållanden redan
hungrande människors motståndskraft.
De vanligaste dödsorsakerna enligt dödböckerna 1773 var lungsot, feber och rödsot.
Smittkopporna hade åter fått fäste efter epidemierna på 1760-talet. I mars 1773 blev
sjukdomssituationen så akut att församlingsborna i Karlskoga inkallades till extra
sockenstämma endast i syfte att diskutera den ”smärtande och ödande Feber” som spridit sig i
bygden. Brev avsändes till landshövdingen för att anhålla om ”nådegunstiga Ordres, till Herr
Docktor Hedner, att med första besöka denna ort”.
Slutligen
Sammanfattningsvis kan sägas att Kungl. Maj:t varit sen med att reglera fattigvårdsansvaret i
landet. De gemensamma statliga resurserna inriktades huvudsakligen på upprätthållande av
krigsmakten.
Fram till 1763 hade all fattigvård varit frivillig men kungliga förordningen från 11 april detta
år ålade städerna och socknarna att försörja sina fattiga. Härvid uppstod diskussion om de
fattigas hemortsrätt. Då sockenstyret ville hålla nere sina utgifter ledde denna pålaga till att
det från 1778 blev förbjudet för vissa personer att inflytta i en församling utan
sockenstämmans tillåtelse. Följden blev att diskussioner fortsättningsvis fördes dels angående
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fattigvårdens finansiering, dels angående försörjning åt ej fullt arbetsföra personer samt dels
angående de fattigas egentliga hemortsrätt. I sistnämnda fråga avgjorde länsstyrelsen
slutgiltigt.
Gunnar Larsson
Källor:
Bjurtjärns kyrkoarkiv:
Död- och begravningsböcker.
Sockenstämmoprotokoll.
Karlskoga kyrkoarkiv:
Död- och begravningsböcker.
Sockenstämmoprotokoll.
Kungliga förordningar:
19 augusti 1772 angående ”Någre emot K:gl Maj:ts Lagliga rättigheter samt
Rikets siellfständighet och rätta frihet yppade skadeliga försök.”
19 augusti 1772 angående ”Försäkran Til Thess Lif-Gardes, Artillerie och
samtelige trogne undersåtar här i Recidence-Staden Stockholm.”
24 augusti 1772 angående ”Warning At Uti tal och Skrifter icke inblanda
smädeliga tilwitelser angående the förre Partier m m”.
4 november 1772 angående ”Sabbathens Firande, samt wisse Helgedagars
flyttning eller indragning”.
21 januari 1773 angående ”Straffets skärpande för then, som miölkar annor
mans Ko, Får eller Get”.
Litteratur:
Aurelisson, A. och Larsson, G. Sockenstämmoprotokoll. Karlskoga församling 1754-1774.
Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 3:4. Karlskoga 1995.
Aurelisson, A. och Larsson, G. Sockenstämmoprotokoll. Karlskoga församling 1775-1785.
Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 3:5. Karlskoga 1995.
Dahl, Magnus. Beskrifning öfwer Carls-skoga sochn och därtil hörande Bergslag i
Wermeland. Örebro 1779.
Malmstedt, Göran. Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i
Sverige 1500-1800. Göteborg 1994.
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Vad kan man lära av bouppteckningar?
När vi i Memmingsforskarna hade en kurs om att läsa bouppteckningar, som Kerstin
Andersson höll i, fick vi som deltog några bouppteckningar var att läsa igenom och fundera
över.
På min lott föll bouppteckningarna efter tre män som dog i mitten av 1800-talet. De bodde
ganska nära varandra i Memmings härad. En var storbonde, en var snickare och byggmästare
och den tredje var torpare.
Här följer en sammanfattning av de tre bouppteckningarna:
Hemmansägaren Anders Andersson, Odensåker
Anders Andersson var född i Risinge den 22 januari 1817 och avled den 9 april 1854 i en
ålder av 37 år. Han avled hastigt utan föregående sjukdom. I Död- och begravningsboken
noterar man att han var mycket begiven på starka drycker. Då dödsfallet var oväntat
föranstaltades om en medicolegal besiktning å den döda kroppen och innan begravning kunde
ske, blev han bisatt i 6 veckor. Dödsorsaken bedömdes vara slaganfall.
Han efterlämnade änkan Maja-Greta Persdotter samt tre barn. Sonen Anders Peter var på det
femtonde året, dottern Fredrika Charlotta på fjärde och dottern Maria Albertina på det tredje.
Den 8 juni samma år hölls bouppteckningen. Änkan var själv närvarande och hade som sitt
biträde hemmansägaren Olof Skoglund från Doverstorp. Barnens rätt bevakades av Johannes
Jansson, hemmansägare från Ullevid.
Änkan Maja-Greta Persdotter redovisade tillgångarna och man gjorde en detaljerad
förteckning, där alla föremål värderades. Detta gällde även makens kläder, men det finns
ingen notis om änkans eller barnens kläder. Även redskap och djur värderades i detalj, liksom
växande gröda och förråd av säd, ärter, bönor etc.
Gården som familjen bebodde var välbärgad, det kan man se av hur rikligt utrustad den var.
Fastigheten var ett frälsehemman om ½ mantal under Löfstad, i Odensåker, Memmings härad
och Kullerstads socken. Änkan och hennes make hade köpt husen av makens föräldrar.
Därvid tecknades enligt köpebrevet ett livstids undantag för föräldrarna. Värdet av gården
uppgick till 3.100 riksdaler banco (idag 310.645 kronor) och de sammanlagda tillgångarna var
4.174 riksdaler banco (idag 418.268 kronor).
Lika noga som tillgångarna redovisades skulderna och behållningen efter att skulderna räknats
ifrån beräknades till 3.179 riksdaler banco (idag 318.561 kronor).
Därefter görs en genomgång av änkans skyldigheter: man preciserade avsättning i pengar till
döttrarna motsvarande värdet av det fickur i silver som sonen fått. Vidare förordnades att
änkan får övertaga all lösegendom och den växande grödan. Inkomsterna skall användas till
att täcka skulder men också till att betala för ett undantag för svärmodern.
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I bouppteckningen fastslås att änkan skall sörja för döttrarna till 15 års ålder. Likaså fastslås
att hon får fortsatt arrende i 6 år och den årliga arrendeavgiften, som beräknas till det
ekonomiska värdet av en preciserad mängd av grödor. Undantaget från detta är försörjningen
av svärmodern, där ”betalningen” ska ske in natura. Till detta skall änkan betala alla de skatter
som åläggs fastigheten och sköta underhållet så att gården vid arrendetidens slut är i lika gott
skick som när hon övertog den.
Överenskommelsen undertecknas av änkan och barnens företrädare, men måste underställas
häradsrättens prövning för att bli giltig.
Peter Andersson i Bäckstugan på Odensåkers ägor
Peter Andersson var född 14/3 1784 i Vreta klosters församling. Föräldrarna var torpare. Som
ung var han grenadier vid 2:a Majorens compani av Kungliga Lifgrenadiersregementet men
måste efter 3 års tjänstgöring ta avsked för sjuklighet. Han deltog under sin tid i regementet i
strider i Finland.
Efter hemkomsten blev han hemmansbrukare i Stjernorp och i Risinge innan han flyttade till
Odensåker. Han var en skicklig byggmästare och snickare och beskrivs som gudfruktig och
arbetsam.
År 1806 gifte han sig med Inga Carlsdotter från Stjernorp. De fick åtta barn tillsammans och
av dessa nådde fyra döttrar vuxen ålder.
Peter Andersson avled den 30 september 1855. Dödsorsaken anges som ålderdomssvaghet,
han blev 71 år, 6 mån och 15 dagar. Han efterlämnade änkan Inga Carlsdotter och de fyra
vuxna döttrarna.
Vid bouppteckningen deltog änkan, döttrarna och deras män. Inga Carlsdotter redogjorde för
samtliga ägodelar och detta nedtecknades i dokumentet. Värdet av tillgångarna beräknades till
230,27 riksdaler banco vilket motsvarar 23.552 kronor i dagens penningvärde. Skulderna
uppgick till 29,2 riksdaler banco eller 2.987 kr idag.
Genomgången gjordes i närvaro av två oberoende förrättningsmän som också var vittnen och
därmed avslutades bouppteckningen.
Anders Jonsson i torpet Hagen på Kullerstad Östergårds ägor
Anders Jonsson var född i Kimstad den 10 april 1793. Han var ogift och hade genom åren
arbetat som dräng på flera håll, han uppfattades som ärlig. Den senaste arbetsplatsen var på
Hagneryd. De sista åtta åren var han så sjuklig att han ”måste söka sig för sig sjelf”.
Anders Jonsson dog den 15 augusti och begrovs den 19 augusti 1853. Dödsorsaken var
lungsot. Han blev 60 år, 4 månader och 1 dag. Bouppteckning företogs den 30 augusti på plats
i torpet Hagen. Anders Jonssons syster Maja Stina Jonsdotter var avliden så närmaste
arvsberättigade släkting blev därmed systersonen Carl Johan 17 år gammal. Dennes rätt
bevakades av hans far torparen Peter Olofsson. Därtill hade Carl Johan också en förmyndare,
Jonas Jonsson i Rokemåsen, Skärkinds socken, som i första hand skulle bevaka arvet efter
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modern, men nu också deltog för att bevaka arvet efter morbrodern. Svågern redovisade vad
som fanns i boet.
Hemmet var påfallande sparsamt utrustat när det gäller husgeråd och linne men däremot hade
Anders Jonsson rikligt med ”trädsaker och snickareverktyg”, vilka han sannolikt använt i sitt
arbete.
Behållningen i boet uppgick till 78,20 riksdaler banco motsvarande 8009 kr under 2015.
Skulderna utgjordes av begravningskostnader, hyra och bouppteckningskostnader, en summa
av 8,15 riksdaler banco eller 833,60 kronor idag.
Bouppteckningen stadfästes av de två närvarande förrättningsmännen som tillika var vittnen.
Reflektioner över klasskillnaderna i Kullerstads socken
Regelverket föreskrev att det gjordes en bouppteckning efter varje dödsfall. Detta gjordes
också vid alla tre tillfällena, oberoende förrättningsmän höll i genomgångarna och de var
också vittnen. Anhöriga redogjorde för de tillgångar som fanns och allt noterades och
värderades. Omyndiga barn men också hustrurna hade ett betrott vittne vid sin sida för att
säkerställa att deras arvsrätt tillvaratogs.
Alla den dödes ägodelar förtecknades och dessa listor belyser på ett mycket tydligt sätt
skillnaderna i utrustning mellan de olika hemmen vilket återspeglar de här männens och
familjernas olika ekonomiska situation. Storbondens behållning var, omräknat till dagens
penningvärde, ca 320.000 kr. Snickaren hade i dagens penningvärde och efter att skulderna
avräknats ca 20.000 kr medan torparen efter avräkningar hade tillgångar till ett värde av
endast ca 7.000 kronor i aktuellt penningvärde. En intressant iakttagelse är att för snickaren
och torparen avslutades bouppteckningen direkt medan storbondens bouppteckning skulle
underställas häradsrättens prövning för att bli giltig.
Berättelsen om dessa mäns livsöden ger en intressant belysning av de ekonomiska och sociala
skillnader som fanns i dåtidens samhälle.

Ingegerd Rahm

Källor:
Memmings härad, Bouppteckning FII/19.
Kullerstads kyrkoarkiv: Död- och begravningsboken 1854.
Kullerstads kyrkoarkiv: Död och begravningsboken 1855.
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Göstad tegelbruk
Den som idag färdas på riksvägen från Skärblacka mot Finspång upptäcker till vänster vid
avfarten mot Vånga en hög skorsten.

Här låg Göstad tegelbruk.
Enligt Svensk Industrikalender
1947 etablerades firman 1936.
Förste ägare var fabrikör Carl
M. Lundin som hade sin
huvudsakliga verksamhet vid
Falerums tegelbruk. 1946 säljer
han Göstad till godsägare Hugo
Drangel i Horn. Platschef blev
Harry Sääf. På tegelbruket som
tillverkade tegelrör, tak-och
murtegel arbetade 20
industriarbetare.
Värdet på det tillverkade uppskattades till 115 000 kronor.
Tillverkningen fortsatte till årsskiftet 1958/59 då fabriken lades ner på grund av dålig
lönsamhet. År 1962 köpte den förre förmannen Harry Sääf fastigheten som oturligt brann ner
samma år.
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Arbetare framför tegelbruket. Från vänster Gunnar Lindman, Vilhelm Nilsson (min farfar), Harald Norrman,
Sten i Göstad ?, Rune ”Esse” Moström, Bertil Helmersson, Bengt Karlberg, Olle Nebo och Sigge Småland.
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Farfar hade en månadslön
på 150 kronor, något
mindre än normal
industriarbetarlön.
Han skulle dessutom göra
vilket arbete som
erfordrades på bruket
eller på gården, även på
övertid.
Detta kompenserades av
fri bostad och fri tillgång
på vedbrand som han
visserligen fick hugga
själv.
En veckas ledighet ingick
i avtalet men det var
arbetsgivaren som
avgjorde när.

Pia Nilsson

Källor
Svensk Industrikalender 1947.
Privata bilder och dokument.
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