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FÖRORD

D

en här berättelsen börjar och slutar i Skagersholm eller på Skagersholm, om man så vill.
Jag råkade se en blogg, i vilken det förekommer folk som bodde på den herrgård som
alltid varit på första plats bland Finnerödja sockens alla ställen.
Det hände kanske inte något särskilt den 24 juni 1851 – Johannes Döparens Dag. Men det
var en bemärkelsedag, till vilken jag återkommer.
Jag kommer att ha Finnerödjaboken till hands och det första klippet handlar om det äldsta
Skagersholm eller Skageholm som danska inkräktare kallade stället. Skagersholm var inte
bara störst. Man var först med att ha en fast befolkning i den framtida socknen Finnerödja.

Ur Finnerödjaboken.

/ Alf
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JUNI 1851

Andra hälften av juni månad 1851.
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GEORG CAMITZ OCH ULRIKA DALMAN

Oljemålningar: Georg Camitz och C, R. Ulrika Dalman.

Wienkongressen. Målning av Jean-Baptiste Isabey.

G

eorg Camitz och makan Ulrika Dalman kom från Nysund socken till Finnerödja år 1815
och de blev Skagersholmsbor nästan ett halvt sekel därefter. 1815 är ett märkesår i
Europas historia. Äntligen fick fredsstöraren Napoleon på nöten i Waterloo på sommaren
1815. Wienkongressen kunde avslutas i god ordning och Europa fick tydliga gränser. Och,
som sagt, Skagersholm fick ett nytt brukspatronpar.
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JOHAN VILHELM OCH A. A. A. AF C

T

jugofyra år ung gifte sig arvtagaren på Skagersholm, Johan Vilhelm Camitz, med en
jämnårig dam från Uddevalla. Hennes underbara namn: Apollonia Augusta Aimée af
Cristiernin. De bosatte sig på Skagersholm (där Johan Vilhelm redan varit bosatt hela sitt liv).

Matsalen på Skagersholm och familjen Cristiernins adliga vapensköld.
Namn

Född år

Socken / Plats

Notering

Johan Vilhelm Camitz
Apollonia Augusta Aimée af Cristiernin

1821
1821

Finnerödja
Uddevalla

Bruksinspektor
Maka

Cicilia Hegardt
Britta Ulla Schagerberg
Inga Katrina Eriksdotter
Johanna C. Norin
Fredrik S. Dahl

1805
1813
1811
1823
1825

Uddevalla
Gillberga
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

Mamsell
Jungfru
Piga
Piga
Dräng

Apollonia Augusta Aimée af Cristiernin (24) tog med sig ett litet hov av tjänstefolk när hon
flyttade in på Skagersholm 1845.

JOHAN VILHELMS OCH AUGUSTAS BARN
Jeanna Maria Ulrika Aimée
Aurora Rosa Aimée
Michael Axel Georg Wilhelm
Olga

1846
1848
1849
1853

Skagersholm
Skagersholm
Skagersholm
Skagersholm

Dotter
Dotter
Son
Dotter

UR ETT ANNAT PERSPEKTIV

N

u ska jag försöka presentera och göra rättvisa åt den blogg (och Facebooksida) jag
nämnde i förordet. Där möter vi människor som har anknytning till Skagersholm.
Huvudpersonen heter Augusta Söderholm.

Kerstin Melins blogg. Inledningen.

Jag använder det här textsnittet när jag citerar.
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Ibland faller bitarna bara på plats i vårt Augustapussel, pusslet som handlar om att skapa en bild
av Augustas liv. Pusselbitarna kommer från hennes dagboksanteckningar, brev och information
som vi hittar i arkiv och på internet.
Jag sökte häromdagen efter information om Augustas medpassagerare på Göta kanal 1850.
Brukspatron Camitz med fru nämnde hon i dagboken och refererade till Gustafsbergssejouren.
Vi hade tidigare fastställt att Augusta varit i Gustafsberg i Uddevalla 1845. I arkivet finns ett
tomt kuvert med hennes namn och adressen Gustafsbergs badinrättning, poststämplat 30 juni
1845.
Wi gingo ombord i Söderköping på ångbåten Götheborg – der vi träffade ett par gamla bekanta från
Gustafsbergssejouren, Brukspatron Camitz och hans Fru. Det var ett möte som återkallade ganska
angenäma minnen, och hvilket jag ansåg som en profetsia om en fortfarande angenäm resa.
-

Jag började söka efter vem denne Camitz kunde vara. I Södertälje fanns Camitzka huset och Camitzka
trädgården finns nu återskapad på Torekällbergets friluftsmuseum. Vilhelm Camitz var född 1821 på
Skagersholm i Finnerödja och hade, vad jag vet, ingenting med Södertälje att göra förrän efter
försäljningen av Skagersholm till Alfred Nobel 1870. Då har den gamle brukspatronen, Vilhelms
far Göran, dött och nu bygger sonen den eleganta sommarvillan i Södertälje.
Jag fortsätter att läsa Kerstin Melins blogg:
Men vi tar oss tillbaka till sommaren 1845, då Vilhelm Camitz gifter sig med Appollonia Augusta
Aimée af Cristiernin.

(Beskuret).

Det var ju sommaren 1845 Camitz träffade Augusta på badorten Gustafsberg.
Jag fortsatte läsa om Aimée. Hon var född på Kristinedal 1821. På Sverigekartan hittade jag
Kristinedal i Uddevalla, närmare bestämt i den lilla badorten Gustafsberg. Hon bodde ju i princip
på badanläggningen! Inte konstigt att Augusta träffade dem där. Kanske talade de om det
stundande bröllopet som skulle ske den 16 augusti 1845.
I förra veckan köpte jag en bok om västkustens badorter, utgiven 1858. Tillsammans med
Augustas dagbok ska den bli vår guidebok i sommar när vi gör vår västkustresa. Jag slår upp
Gustafsberg och läser att det finns flera gårdar som tillhandahåller rum att hyra 1858. På
Christinedahl uthyres 2:ne större hus med omkring 19 rum. Det var en stor gård! Förmodligen
hyrdes hela huset ut sommaren 1858, och Aimées föräldrar hade nog flyttat till nytt boende.
Hennes pappa dör ett par år senare, men är begravd på en privat begravningsplats på gården
Kristinedal. Gården och även begravningsplatsen finns fortfarande kvar. Idag är Kristinedal en veterinärpraktik.
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Sammanhang: se förra sidan.

Men 1845 bodde säkert familjen af Cristiernin på gården, de skulle ju ha bröllop där i augusti.
Nu blev Gustafsberg så mycket intressantare när vi kunde placera in Augustas vänner där också.
Och jag är säker på att vi kommer hitta fler pusselbitar innan vi reser dit för vår egen
sommarsejour.
Om ni inte tröttnat på alla Augustas bekanta kan jag nämna att Aimés storasyster gifte sig med
Claes Engelke. Namnet gjorde att jag hajade till. Otto Engelke var hans bror och han anställdes
först hos textilfabrikören Johan Jacob Schubert i Norrköping (gift med Augustas kusin) och
startade sedan tillsammans med Oscar Wilhelm von Schmalensee (även han från Uddevalla)
Norrköpings bomullsväveri. Det fanns alltså kopplingar mellan Uddevalla och Norrköping som
förmodligen bidrog till att Norrköpingsborna valde badorten Gustafsberg framför andra
badorter på Västkusten.
Jag tar mig friheten att citera lite mera från Kerstin Melins blogg – denna från 16 juli 2019:
I slutet av juli 1850 reser Augusta till Strömstad. Till Göteborg kom de på Göta kanal med
ångfartyget Götheborg. I Strömstad skulle de hälsa på goda vänner som var där på
sommarvistelse.
I det vackra, ståtliga Götheborg tillbragte vi tvenne dagar och på den tredje, om morgonen, reste
August och jag, samt herr Lindgren och Malla till Strömstad, med ångbåten Freja under det att Mamma
i Götheborg inväntade vår återkomst.
169 år senare sitter Sara och jag här med Augustas dagboksanteckningar i våra iPhones och har
precis packat klänningar och parasoller för vår resa i Augustas fotspår, eller svallvågor. På
onsdag morgon reser vi med tåg till Göteborg, Göta kanalresan gjorde vi för två år sedan!
Filmklipp från vår Göta kanalresa

På torsdag är det alltså dags att uppleva fortsättningen på Augustas sommarresa på Västkusten
anno 1850. Vi avreser klockan 10 med ångfartyget Bohuslän från Stenpiren i Göteborg. I
Kungshamn lägger vi till för övernattning. Fredag morgon reser vi vidare med Bohuslän till
Strömstad. Kapten på denna tur är vår kapten från Juno och vår Göta kanalresa 2017!

Därmed lämnar jag den smått magiska bloggen och återvänder till inlandet, där Skagersholm
vid mitten av artonhundratalet är i fokus. Johan Vilhelm Camitz och hans familj lämnade
Skagersholm år 1856 och vi anar av Kerstin Melins information att Södertälje var nästa anhalt
på familjens livsresa.
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SKAGERSHOLM 24 JUNI 1851

J

ag är skyldig att ge en förklaring till att den här berättelsen heter som rubriken ovan. Vad
hände egentligen den dagen? Det korta svaret är att tronföljaren – förlåt – arvtagaren till
Skagersholms Bruk och Egendom, Johan Vilhelm Camitz, fyllde trettio år den dagen. Firade
man trettioårsdagar på den tiden? Det tror jag inte men datumet har ju alltid varit förknippat
med högtid, i alla fall när Kyrkan fått bestämma. Johannes Döparens Dag var det när Johan
Vilhelm föddes och det var det när han fyllde trettio och det är väl inte otroligt att han fick
sitt namn (Johan) av det sammanträffandet.
ETT PAR KLIPP
När jag skrev utförligt om hemmanet Mossebo första gången (2002) träffade jag på Johan
Vilhelm Camitz i de gårdspapper som förvarades i Mossebo.

Det handlade om att yttra sig över
besuttenheten (om hemmansdelen var
bärkraftig nog). En präst (Olof
Söderlund)
en godsägare (J. W.
Camitz)
och
en
skrivkunnig
hemmasägare
(Jan
Andersson)
inspekterade och fällde sin dom. Tack
vare två för och bara en emot, kunde
Anders Peter Carlsson strax därpå få
lagfart på hemmansdelen.

Här får vi veta att Johan Vilhelm inte alltid var på gott humör:

Ur Finnerödjaboken.

Johan Vilhelm Camitz hade troligen goda sidor också men sådana egenskaper får ofta stå tillbaka i
levnadsteckningar och allmänna omdömen. Hans agerande mot Isak Winblad var såklart ett övertramp
som borde gett honom vatten och bröd en tid. Det var oförlåtligt.
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FAMILJEN CAMITZ I SÖDERTÄLJE

Här, på Lilla Nygatan i Södertälje, bodde familjen Camitz från november 1874.
Den Camitzka Trädgården är än idag en realitet i Södertälje.

Foto från 1912, av familjen Camitz´ villa, som byggdes 1873.

Här är familjen i Södertälje församlings husförhörsbok 1876 – 80:

Johan Vilhelm Camitz avled i Stockholm år 1881. Apollonia Augusta Aimée af Cristiernin avled också i
Stockholm, tjugo år senare (1900).
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TIDLÖS MILJÖ

Den sydöstra flygeln,

Lite Claude Monet- stämning här.
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SLUTORD
Så här ser Skagersholm med omnejd ut i nutiden:

Google Earth.

Kanske blir det ytterligare nedslag i Skagersholms historia. I så fall är detta del ett.

Mariestad 2021-08-10 / Alf

PS

Den här bloggen var lite utöver det vanliga:

DS
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Bilaga till
Skagersholm den 24 juni 1851
SYSKON (OCH EN SVÅGER) TILL APOLLONIA AUGUSTA AIMÉE AF CRISTIERNIN

Ur sammanställning om den adliga släkten Af Cristiernin nr 2147.
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JOHAN VILHELMS SYSKON
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