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D

FÖRORD

en förra berättelsen (del ett) handlade om det Skagersholm som styrdes av Georg
(Göran) Camitz och hans familj, främst sonen Johan Vilhelm. När denne tagit med sig
maka och fyra barn och flyttat till Södertälje, var det fortfarande Georg Camitz som höll i
rodret, även om han och makan Ulrika Dalman bodde i Borrud – ett annat litet ställe  uti
Vadsbo härad - närmare bestämt i Bäcks (Fredsbergs) socken.
Här har jag satt nyårsafton 1870 som riktpunkt för berättelsen och fokus ska vara på
Skagersholm. När jag tänker nyårshelg historiskt (före egna upplevelser) kommer alltid Erik
Gustaf Geijers dikt På Nyårsdagen 1838 upp i medvetandet. Han hade vuxit upp på ett bruk i
Värmland (Ransäter) och hade förstås med sig sin barndoms upplevelser under hela sitt
framgångsrika liv. Min poäng: han kom från en miljö inte olik Skagersholms, om än (kanske) i
lite större format.
Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! - så är hans ödes bud;
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.
På sex rader sammanfattar Erik Gustaf Geijer sina känslor inför språnget, från det konservativa
till det liberala. Det var som att byta parti, från Moderaterna till Vänsterpartiet, i nutiden.
Därmed har jag inte påstått att Vänsterpartiet är ett liberalt parti och om Moderaterna har jag
inte påstått någonting. Dikten är i alla fall ett mästerverk och platsar var som helst, i detta fall
i Skagersholmsmiljö - som dock inte är vad som helst – snarare tvärt om.
Även här kommer jag att ha Finnerödjaboken till hands. Det finns ett klipp redan på
försättsbladet och det kommer att bli flera.

Georg (Göran) Camitz (1788- 1868 och Ulrika Dalman (1894- 1870).

Del ett finns på den här adressen:
http://mossebobladet.se/SKAGERSHOLM%201851%20den%2024%20juni.pdf

/ Alf
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SKAGERSHOLM PÅ KARTAN

Häradsekonomiska kartor från omkring år 1880.
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AURORA MATILDAS MAKE

D

et var en tid då kvinnor inte var betrodda att äga saker och ting. Arvsrätt hade de men
det ansågs rättvist att systrar ärvde hälften så mycket som bröder. Efter gamle
brukspatronens (Georg Camitz) död tillträdde Aurora Matildas make, Ludvig Löfwenskjöld,
som disponent för Skagersholms ägor.

Familjen Löfwenskiöld låter som om den var påhittad av Selma Lagerlöf, med tanke på
hennes roman, i tre delar, om familjen Löwensköld i Värmland. Familjen hon hade i åtanke
hette i verkligheten Löwenhjelm och Selma Lagerlöf kallade den Löwenborg i sitt manuskript,
men förlaget ändrade till Löwensköld (med den stavningen), med hänsyn till då levande
(riktiga) Löwenborgare.
Anmärkning: Jag har skrivit knappt fyra sidor och har redan nämnt två värmländska författare,
Var ska detta sluta? När kommer Fröding? Vi får se.

Familjen Löfwenskiöld hade Hassle socken som bas och Ludvigs äldre bror, Charles Emil,
gjorde bestående avtryck i Skaraborg och lite varstans. Jag återkommer till det.
Att äga och att sköta om var två olika saker. Ludvig Löfwenskjöld och Aurora Matilda var
aldrig mantalsskrivna i Skagersholm.

D

SKÖTARNA

et behövdes rätt mycket folk för att hålla Skagersholm igång. Det behövdes vattenkraft
också och den stod Finnerödjaån (Skagersholmsån) med fördämningar för. Man får inte
heller glömma oxarna och hästarna och man får absolut inte glömma pigorna och drängarna.
Utan deras insatser hade Skagersholm stått väldigt stilla.
Det är fler man inte får glömma: statarna med familjer, alla basar på olika nivåer och
trädgårdsmästaren. I bruks- verksamheten fanns det inte bara mästersmeder. Det behövdes
hantlangare som servade smederna och det behövdes underhantlangare som hjälpte
hantlangarna och något hårddraget kan man säga att alla var hantlangare på olika nivåer till
disponenten, ägaren, patronen.
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BRUKSFÖRVALTARE FUNCH

Ferdinand Funch (som kallas Johan Fredrik i
Finnerödjaboken) var förvaltare på Skagersholm i två perioder: 1852– 57 och 1864- 97.
Han kallades Funchen och var sträng, barsk
och duglig, kan man läsa.
Han var kommunalstämmans ordförande i
tjugofem år och på Skagersholm var det han
som ansvarade för järnhanteringens nedläggning på 1870- talet.
Under tiden mellan uppdragen på Skagersholm vistades familjen på en egen gård i
Undenäs socken.
I den innersta kretsen fanns även (1870): bokhållaren Bror Nils Herman Carlqvist (34) samt
mamsell Thekla Cathrina Hallman (28) och pigorna Sara Christina Jonsdotter (45) och Anna
Maria Andersdotter (41) och Christina Eriksdotter (21).
Johan Ferdinand Funch var född i Mariestad och Laura Sofia Palm i Eda. Bokhållare Carlqvist
var stockholmare. Mamsell Hallman var född i V. Stenby, Sara Christina Jonsdotter och
Christina Eriksdotter, i Finnerödja och Anna Maria Andersdotter, i Bellefors socken.

BRUKARE LÖFGREN

Per S. Löfgren (52) och Anna Lönnström (48) med tre barn kom det år som är riktmärke för
denna sammanställning. Br brukar betyda Brukare i sådana här sammanhang och det gör det
nog här också.
Anmärkning: Jag följer i princip husförhörsbokens upplägg. Folks ålder (XX) anges per 31
december 1870.
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RÄTTARE GUSTAF SVENSSON HALLQUIST

Genom oförsiktig beskärning av bilden har jag gjort honom till kättare  men han var rättare
och ingenting annat, kommen med maka och ett barn från Hova socken fyra år tidigare.
Dottern Henrietta föddes senare (1872).
De hade med sig en piga från Hova (1866): Sofia Christina Berg, född 1846 i Hova socken.
Rättarparets dotter Maria emigrerade till USA år 1880 (när hon var sjutton år) och så gjorde
även hennes systrar, Henrietta, Sofia och Anna, senare. De var så småningom sex systrar i
familjen, av vilka fyra (vi vet vilka) flyttade långt bort, medan Carolina och Olga stannade i
Sverige. Henrietta kom dock tillbaka till Sverige 1905.
Sånt här får man veta om man läser Finnerödjaboken.

Gustaf Svensson Hallquist var född i Björsäter och Andrietta Rasmusson ända borta i
Bohuslän. Han var 37 och hon 32 år, när det nya året (1871) ringdes in och inte kunde de väl
ana då, att de skulle få sex döttrar med tiden och (kanske) en massa barnbarn i Amerika.

TRÄDGÅRDSMÄSTARE SJÖBERG

Johan Fredrik Sjöberg (64) och Johanna Lundqvist (61) hade sina rötter i Uppland och deras
barn var födda i Stockholm med omnejd. Nu hade de varit fjorton år i Skagersholm och de
hade ett litet barnbarn som hette Adolf Hjalmar.

MEJERIST JOHANSSON

Mejeristen Per Johan Johansson (32) var född i Hassle och makan Johanna Mathilda
Andersdotter (28) i Lyrestad.
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De här båda pigorna var anställda i mejerist- hushållet:

Anna Stina Pettersdotter (20) från Råda och Christina Carlsdotter (26) från Lyrestad.

STATKARLAR

(Frans Timén)

Johan Ekman och Lisa Jansdotter började bli till åren och deras son Per Johan var tjugoåtta
år. August Strand (45) och Cathrina M. Andersdotter (50) hade fyra söner och två döttrar. De
yngsta pojkarna var fortfarande skolbarn och de två äldsta hade gett sig av hemifrån.
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Theodor Ahlin och Inga Lovisa Jansdotter hade en son och tre döttrar (1870).. Året efter fick
de en dotter till och jag tolkar Sm som Smed.

Jan Petter Bäcklund (43) och Brita Stina Eriksdotter (54) var ensamma nu, sedan hennes
dotter Johanna Z. flyttat till Vallsjöbol.’
Jag ska ta med Västeräng och Bruket också men först gå tillbaka och visa vilka pigor och
drängar som var i tjänst på Skagersholm år 1870 (och åren före).

Två bilder ur Finnerödjaboken blev till en.
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H

TJÄNSTEFOLK

är ser vi hur drängarna och pigorna kom till Skagersholm och gick därifrån under 1860talet. Den vänstra kolumnen visar årtalet då någon kom och den högra årtalet då samme
person gav sig av.

Av de ovan stående var Gustaf Jansson (27) och Josef Ludvig Olofsson (21) kvar vid 1870 års
utgång och ingen av pigorna nedan var kvar vid samma tidpunkt.

Ovan i bildtexten betyder här till vänster.
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Av ovan förtecknade vistades Mamsell Thekla Hallman (28), Sara Christina Jansdotter (45) och
Anna Maria Andersdotter (41) på Skagersholm vid utgången av år 1870 (jämför sidan 6).

Dåtida arbetsgivare på Skagersholm.
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VÄSTERÄNG
Här visar det sig att Georg Camitz´ och Ulrika Dalmans son, Carl Gustaf Camitz hade flyttat in
i Västeräng (år 1862) tillsammans med makan Emeli C. Hultberg. Vistelsen blev emellertid
kortvarig, eftersom Carl Gustaf Camitz (31) avled redan 1864.

Hyresgäster i Västeräng
sedan året före (1869):
Brukspatron Carl Gustaf
Burén (36), med makan
Sigrid Sofia Axelina (30) och
fem barn, födda i Hällestad,
Ekbyborna och Ekeby, åren
1863- 69. Familjen flyttade
till Vallsjön året efter (1871).

Carl Gustaf Camitz födelse. Faddrarna i kolumnen t. h. (Infälld bild: Borrud).

Borrud från luften, med sjön Ymsen i bakgrunden.
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Två pigor hade Västeräng som hemadress 1870: Stina Andersdotter (45) från Ölme och Sofia
Carolina Andersson (25) från Nyköping – samt hennes sexåriga dotter Johanna Matilda.

De här båda statarfamiljerna var också mantalsskrivna i Västeräng 1870:

En påminnelse om var i hela världen Västeräng var beläget. En vacker plats.

Söder om Västeräng ligger Sandviken . Det var också en vacker plats förr i tiden.
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SKAGERSHOLMS BRUK
Inga kommentarer – bara bilder som visar om folk var där eller inte.

CARL TIDERMAN MED FLERA

Skagersholmsån (Lsty Ör 2016).
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JAN P. AHLIN MED FLERA

Frans Timéns oljemålning (Vid Skagersholmsån).
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JAN G. MAXE MED FLERA
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AV FRANS TIMÉN

Detaljer i Frans Timéns oljemålning.
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AVSLUTNING

Å Charles Emil Löfwenskjöld. Trots att han hade mycket emot sig, skapade han vid sitt

terstår att säga något om Aurora Matilda Camitz´ svåger, den enastående arkitekten

ritbord så utsökta byggnader (främst avsedda att pryda landsbygdens miljöer), att intet öga
förbisåg byggnaderna.
Fadern, hovmarskalken Carl Fredrik Löfvenskiöld (1769–1856), hade ärvt en betydande
förmögenhet som han miste genom misslyckade investeringar och spekulation i
brännvinshandel. Fideikommisset Fåleberg intecknades och Säby lämnades 1826 då familjen
utblottad tvingades att flytta till ett torp, Bergatorp nära Mariestad, och påbörja ett liv i relativ
fattigdom. Trots familjens försämrade ekonomiska situation så kunde Charles Emil
Löfvenskiöld ändå studera vid universitet, tack vare att hans farbror bekostade utbildningen.
Efter studentexamen i Uppsala 1825 studerade han vid filosofiska fakulteten i Lund ett flertal
olika ämnen, men tog dock aldrig någon formell examen beroende på hans redan i unga år
sviktande hälsa. Han erhöll emellertid ett gott testimonium vid sina avslutade studier. Bland
hans lärare i Lund fanns arkitekten och filologen Carl Georg Brunius. Under sin studietid bodde
Löfvenskiöld på godset Klågerup och umgicks med familjen Trolle på Trollenäs, och det var
redan under denna tid som hans intresse för lanthushållningen och dess byggnader växte
fram. (Från Wikipedia).
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AURORA MATILDA CAMITZ´ MAKE OCH DENNES NÄRMASTE SLÄKTINGAR

Till slut, ännu ett klipp ur Finnerödjaboken:

Men trots allt:
Det är skimmer i molnen och glitter i sjön, // det är ljus över stränder och näs //
och omkring står den härliga skogen grön // bakom ängarnas gungande gräs.
Lovade jag inte lite Fröding på sidan 4? Jo, det gjorde jag, halvt om halvt och man ska hålla det man
lovar. Strövtåg i hembygden är nog Gustaf Frödings allra finaste dikt. Det är många fler verser men
här slutar denna berättelse om Skagersholm. Kanske blir det en del tre. Vi får se.
.
Mariestad 2021-08-14 / Alf
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