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FÖRORD

ag har disponerat om berättelsen om Åsebol, eftersom jag sökte efter och fann en
bouppteckning från år 1836 som är intressant och lärorik, om man vill veta hur man hade det
på ett hemman som Åsebol för sådär tvåhundra år sedan.
Det behövs bara lite fantasi för att sätta in alla poster i bouppteckningen i ett sammanhang och
se framför sig, hur livet fungerade. Vi får veta vilka redskap de hade till förfogande, vi får veta
vilka kreatur de hade och vi får veta hur de hade det ställt ekonomiskt.
Denna – del två – kommer uteslutande att handla om den nämnda bouppteckningen och
därutöver blir det troligen en del utvikningar i ämnet Åsebol under första hälften av
artonhundratalet. Laga skiftet och folkräkningen åren 1870 och 1920 kommer i del tre.
Varför bryr jag mig om Åsebol? Gör inte alla det?  Jo, för att mormors morföräldrar (och
mormors mor såklart) bodde där större delen av sina liv. Fast mormors mor bodde längre i Lilla
Smedsbol, om rätt ska vara rätt. Dessutom har jag alltid gillat att titta på Åsebol, oftast genom
en bilruta: dalen, med bäcken som slingrar sig ner mot sjön, kullarna, de välskötta åkrarna och
helheten. Det är vackert.
Del ett finns på denna adress: http://mossebobladet.se/aasebol%20july%20xxi.pdf
/ Alf
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ÅSEBOL: LARS ERICSSONS FAMILJ

ars Ericsson föddes i Åsebol den 25 november 1783. Hans föräldrar var: Eric Ericsson och
Cathrina Nilsdotter. Lars var gift med Stina Jansdotter (f. år1790). från Barrud, Finnerödja
socken och de fick fem barn: Eric (1815), Catrina (1817), Lars (1820), Jan (1823), Sara Stina (1825
och död 1832) och Maria (1834).

Lars Ericsson föddes i Åsebol. och avled i Åsebol.

BOUPPTECKNING 1836

Å teckning efter aflidne hemmansägaren Lars Ericsson i Åsebohl, som med döden bortgått

r 1836 den 23 augusti förrättades av undertecknad, på derom gjord anmodan, boupp-

den 17de nästlidna juli och sig efterlämnat enkan Stina Jansdotter och fem omyndiga barn,
sönerna Eric, på 21 året, Lars på 16de och Jan på 14de året samt döttrarna Catrina på 18de och
Maria på 3dje året. Någon förmyndare för barnen har ännu icke blifwit tillförordnad men deras
rätt bevakas af tillkallad Godman, Gustaf Engelbrectsson i Storegården, Hofwa. Boets tillgångar
uppgafs av änkan i följande ordning. (Slut på citat).
Vi har framför oss en omfattande, mycket välgjord och läsbar bouppteckning som ger en
utmärkt inblick i ett hushålls förhållanden för tvåhundra år sedan. Den presentera här, sida för
sida och så blir det en sammanfattning på slutet.
Första sidan innehåller det jag citerat här uppe och följande:

Drygt 26 riksdaler i kontanter och silversaker, värda 46 rdr.

Anmärkning:
År 1834 fastställdess värdet 1 riksdaler specie = 2 ⅔ riksdaler banco (rdr. b:co) = 4 riksdaler
riksgälds (rdr. rgs.) och motsvarar 25,5 g rent silver.
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Saker av mässing, koppar, tenn, bleckplåt samt porslin, glas och stenkäril.

Många saker av järn – inte speciellt värdefulla.
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Husgeråd i stugan och i kammaren och kammaren på gården samt trä(d)kärl för hela slanten i högra kolumnen.

Mera träsaker, sängkläder, linnekläder och den avlidnes gångkläder.
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Mera gångkläder (vänstra spalten och halva den högra) samt åker- och körredskap.

Mera körredskap samt snickare-, smedje- och fiskredskap och kreatur.
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Mera kreatur samt böcker, vävnader och en hel spalt (drygt) med diverse.

Fortsättning på diverse, därefter, fastigheter och fordringar.
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Fortsättning på fordringarna.

Summa summarum.

Bouppteckningen innehåller tjugoen (21) sidor. Analys följer.
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Här bodde Åsebolsfolket. År 1810 hade de fått mera precisa tomter, en till varje åttondedel.
A: Lars Larsson. B: Änkan Cathrina Nilsdotter. C: Hans Olofsson. D: Anders Olofsson.

T v: 1747 års karta. T h: Karta från storskiftet 1810.

Först som sist: Lars Ericsson och hans familj var förmögna. Behållningen i boet var nära 7000
riksdaler och det var en väldig massa pengar vid den tiden. Vanligen var fastigheten och
kreaturen det mest värdefulla i ett bo och så var det även i Lars Ericssons fall, fast det är
fordringarna som sticker ut. Det fanns ungefär trettio skuldsedlar och man får intrycket att han
bedrev någon form av privat bankverksamhet.
I sammandrag såg det ut så här:
Post

Rdr

Kontanter
Silver
Mässing och malm
Koppar
Tenn
Bleck
Porslin
Glas
Stenkäril
Järnsaker
Husgeråd i stugan och kamrarna
Trä(d)saker
Sängkläder
Linnekläder
Åker- och körredskap
Snickeriredskap
Smedjeredskap
Fiskredskap
Kreatur
Böcker
Vävnader
Diverse
Fastigheter
Fordringar
Skulder

26
46
6
25
11
2
2
2
1
21
25
12
59
30
26
1
3
4
227
2
6
31
4 983
1 418
98

Behållning

6 981
Summan av delposterna kan avvika något på grund av avrundningar.

Man kan läsa in rätt mycket information mellan raderna i en bouppteckning, till exempel hur
stugan och kamrarna var möblerade och vilka redskap man använde sig av i jordbruket, vilka
böcker man läste och vilka kläder man bar.
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KREATUREN
De hade sina åkrar, de hade sina ängar och de hade sin skog och så hade de kreaturen som vid
sidan av folket var motorn i det lantliga livet. Självförsörjningsgraden var nära hundra procent
på ett hemman som Åsebol för tvåhundra år sedan.

Lars Ericssons familj hade en häst, ett sto som var gult till färgen, 7 år, två oxar (av okänd ålder),
sex kor: Rönna, Lilja, Röllicka, Rygga och Rånga, tre kvigor, Hjälma, NN och Hvithufwa, en
kvigkalv och en tjur som (kanske) hette Hjärter. Jo, jag tackar: Tjuren Hjärter Kung, lika värdefull
som två kvigor (elva riksdaler).
Anmärkning: Kviga är en ung kossa, om någon undrar.

Vidare i djurbesättningen (högra spalten där uppe): En liten tjur och en stut ( kastrerad tjur, som
vid tre års ålder blev en oxe). Man hade trettio får och tjugotvå getter, en vit sugga och
ytterligare tre grisar och slutligen, sex bikupor.

Oxspann, dock inte från Åsebol.

Ej heller från Åsebol.
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SUMMERING

Ä Stinas

nkan i Åsebol, Stina Jansdotter och hennes barn, flyttade till Åsterud, i Hova socken, år 1837.
mor, Ellika Olofsdotter, kom också till Åsterud (1840). Sonen Eric Larsson (27) gifte
sig år 1842 med Maja Stina Jansdotter (22) och de fick två barn: Gustava (1843) och Johan Erik
(1845). Sonen Lars Larsson (24) gifte sig år 1844 med Anna Johansdotter (21) från Åsterud och
de hade ännu inte fått några barn - men det fick de nog senare, för det brukade folk i deras
ålder få.
Det ovan stående och mer därtill kan utläsas av det här klippet:

Husförhör 1819 – 45: Åsterud.

Åsterud på den häradsekonomiska kartan i framtiden (omkring 1880).

Åsebol – i en annan skala – men vid samma tid (omkring 1880).
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Innan den här delen stängs, en koll bakåt i tiden: Lars Ericssons far, Eric Ericsson i Åsebol (född i
Bjerke (möjligen Västerhäljatorp) i Hova socken 1844), avled i januari månad, år 1810. Hur hade
hans familj det ställt med tillgångar och skulder och det ena med det andra?
Vid sitt frånfälle var Eric Ericsson ägare till 1/8 mantal i Åsebol:
År 1810, den 12 februari, infann sig undertecknade, kallade utaf änkan Cathrina Nilsdotter i
Åsebohl, att förrätta bouppteckning efter Eric
Erichsson, som med döden afled den 28 januari - - närvarande: änkan och myndiga sönerna Eric, Nils,
Jan, Lars och Olof - - - och änkan uppgav boet.
(Slut på citat).
Två nämndemän, Olof Andersson i Fagerlid och Jan
Jansson i Högesten (tror jag det står) förrättade
bouppteckningen:

Från dokumentets sista sida.

Efter bilderna blir det en kort sammanfattning. Det
ska bli intressent att se kreatursbesättningen, om
inte annat, eftersom den ger bra information om
hemmansdelens bärkraft. Sen undrar man ju om
Erics far också var en förmögen man, med
ränteintäkter på lånesedlar och annat.
Bouppteckning efter Eric Ericsson – första sidan. Det går att förstora, om man vill fingranska.

Sidan två och tre.
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Sidan fyra och fem.

Sidan sex och sju.

Före sidan sex ser det ut som ett tämligen ”normalt” hemman av storleken 1/8 mantal, där
fastigheten värderas till 1533 riksdaler. Men det fanns mera tillgångar. Det blir en
sammanställning på nästa sida.
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Först en jämförelse mellan de två bona, vad gäller kreatur:

T v: År 1810. T h: 1836.

Utestående fordringar – sidan sex i bouppteckningen 1810:
Förutom skuldsedlarna på cirka 1000 riksdaler, hade Eric Ericsson, utöver åttondedelen i Åsebol,
fast egendom i två andra hemman i Hova socken:
-

Västerhäljatorp (hans föräldrahem) värde: 1666 riksdaler.

-

Sörgården Bjerke – andel, värderad till: 1333 riksdaler.

Vi har nu sett två bouppteckningar med ovanligt höga plus- siffror. Både Eric Ericsson (med
familj) och sonen Lars Ericsson (med familj) var rätt förmögna. Troligen var det ingen nöd hos
Erics bröder (och deras familjer) heller. I Åsebol hade de här familjerna emellertid gjort sitt. De
närmaste åren, efter1836, var Åsterud deras hemmaplan.
I del tre ska det handla om Laga skiftet i Åsebol år 1864 och så blir det två folkräkningar i
Åsebol, med Åsen, åren 1870 och 1920. Har jag sagt att jag gillar Åsebol. Ja, det har jag.

Mariestad 23 juli 2021 / Alf
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