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Anders Ephraim Lundgren 1821 – 1879 
AE är i familjetraditionen enbart nämnd som stadsfiskal i Strömstad1. Eftersom 
så lite var känt om honom blev han mitt första forskningsobjekt när släktfors-
kandet började 1997. Han blev också ett (för nybörjaren onödigt) knepigt och 
därmed fascinerande objekt, som har föranlett många återbesök i materialet ge-
nom åren. Dels var han svår att följa i arkiven, pga många flyttningar och ofull-
ständiga arkivuppgifter, dels blev materialet till slut så mångfacetterat, att jag 
inte riktigt vet vad jag tycker om människan Anders Ephraim – än… Kanske 
kan jag bestämma mig för en uppfattning, när denna kria är nedtecknad? 

Krönikan kan aldrig bli ”färdig”, det ligger i släktforskningen natur. Därför ges 
den ut i nyare versioner2, efterhand som nya rön infinner sig. 

Bland Ephraims3 samtida i min antavla finns på mors sida mormors föräldrar, 
Aline Fridstedt och CG Hammarstrand (som också gjorde karriär som inspector 
på större gårdar och flyttade runt en del, men mest hörde hemma på Fårdala och 
i Vedumstrakten) samt morfars föräldrar, Sofia Bergqvist och sergeanten Isac 
Wilhelm Anderson i Vedum. 

 

  
Bilden t h är den enda f n säkra av AE. Vem av de tre gubbarna, som är AE, är dock ingalunda klart. 

Jag fick den av Klas Barthelson på kommunkontoret i Strömstad och den är sedan kraftigt ”photoshoppad”. Den 
finns också, mycket rastrerad, i en bok om Strömstad. Bildtexten där lyder: ”Norra Långgatan före branden 
1880. Första huset till vänster är värdshuset Lyktan. Hus nr 2 till höger är det Kjellinska huset och bortom detta 
ses traktör Gyllings hus. Mannen i förgrunden är igenkänd som stadsfiskal Lundgren.” 

Den vänstra bilden är från en fotoateljé och enligt ”omväga” uppgifter ska den föreställa stadsfiskal A E Lund-
gren. Om så är fallet verkar den officiella bildtexten till högra bilden vara lätt att missförstå. I förgrunden där 
står en smal man, medan den vänstra, av de två gubbarna i bakgrunden, stämmer ganska väl med porträttfotot. 
Problemet är under utredning… 

                                                   
1 En enda anekdot från Anders Ephraim har överlevt ner genom generationerna till mina öron: Stadsfiskalen har besök på 
kontoret av herre åtföljd av gosse. Den senare når knappt med näsan upp till disken/bordet. AE bjuder den vuxne besökaren 
på cigarr (”cega:r”), tar en själv; man tänder på och drar ett bloss. Den lille ”mannen” sträcker sig på tå och säger, blängande 
på stadsfiskalen: ”Ja’ rögar också, Lonngren!” 
2 Versioner med beteckningen PUL är anpassade så att personalia för nu levande personer (utöver författaren) inte redovisas. 
Det finns alltså även en version som inte är märkt PUL… 
3 Jag vet inte säkert, men han bör ha kallats Efraim, åtminstone i barndomen, eftersom Anders var ett från morfar och far 
nedärvt förnamn. Det blev vanligare vid denna tid, att barn gavs dubbla förnamn och efterhand föralldel också kallades vid 
båda. I denna kria kallas han oftast AE. 
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Lite om källor och en sammanställning av personager na 

Utöver gängse kyrkoarkivalier, några bygdehistoriska publikationer, ett par ”microfichade” 
bouppteckningar och ett antal biblioteks-, musei- och platsbesök, stammar en hel del av un-
derlaget, om AE:s ättlingar och familjens liv i Bohuslän, från Marianne och Anders Hårde.  

Marianne är barnbarn till vår Klaras syster Cicilia4 och alltså min syssling. Hon är gift med 
Anders (pensionerad kommendörkapten) och de bor i Strömstad. Anders forskade på Lands-
arkivet och skrev 1985 en släkt- och familjekrönika kring AE och hans bohuslänska liv. Den 
krönikan (och kontakten med Anders och Marianne) fick jag på underliga vägar från Järpås 
1998. Men med det är det, som Mark Twain sa… 

I de fall, som källhänvisningar har känts särskilt befogade i detta dokument, anges de direkt 
eller som [källa]. Egna anmärkningar i citat från källor återfinns också [inom hakparenteser]. 

Pengajämförelser mellan dåtid och nutid är gjorda m h a historia.se . 

I berättelsen här avhandlas AE:s anor, familj och vissa samtida anhöriga. För att inte tappa 
bort sig i krönikan är det bra att ha denna tabell till hands. 

 

3 2 1 0 Barn 

 

Johan Lundgren 

1759-1809 Anders Lundgren 

1787-1825 

Anders Ephraim 

Lundgren  

1821-08-17–

1879-11-06 Adolfina 1853 

Anders Gustav 1854 

Johan Efraim 1856 

Carl Svante 1858-1919 

Clara 1860-1862 

Cicilia 1861- 

Claes 1863 

Clara (Klara) 1865-1943 

Helena Juliana 1868-

1870 

Maria Jonsdotter 

1761- 

Olof Andersson Anders Winberg 

1753-1831 

Juliana Winberg 

1804-1860 

Ingegerd Nilsd:r 

Johan Gustaf Kinberg 

1736-1802 Anna Kinberg 

1781-1842 Juliana Leiditz 

1759-1795 

Kinbergs barn: 

 

Anna Christina 1781-

1842 

Johan Henrik 1782-

1853 

Sven 1785-1851 

Gustaf 1786-1867 

Olof 1789-1868 

Cathrina Johanna 1791- 

Christian Vallentin 

1792-1854 

Winbergs barn: 

 

Juliana 1804-1860 

Johan Gustaf* 1806-

1855 

Clara Christina 1810-

1885 

Johannes  

Olofsson 

1777-1838 
Anna Catharina* 

Johansd:r  

1828-06-22–

1910-12-24 

Helena Andersd:r 

1787-1857 

 

Farmor Klaras far var döpt Anders Ephraim och stavningen skulle vara med ph [Marianne 
Hårde]. Han föddes den 17 augusti 1821 i Järpås (R) och blev, efter ett omväxlande liv, stads-
fiskal i Strömstad (O), där han dog den 6 november 1879.  

Stadsfiskalen var son till komminister Anders Lundgren o h h Juliana Winberg och därmed 
på mödernet ättling till de namnkunniga kyrkoherdarna i Järpås, Johan Gustaf Kinberg och 
Anders Winberg. AE gick i Skara Skola och började som mycket ung sin yrkesbana som 
"inspector" på större gårdar. 1851 sadlade han om till kronolänsman. Han blev stadsfiskal 
1871 och det är oklart om han skulle ha accepterat tilltalet ”AE”. 

                                                   
4 Cicilia är i körkeböckerna ”Cecilia”, men jag föredrar Mariannes konsekventa (och, som jag förstår det, släktens) stavning 
med i! 
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AE föddes den 17 och döptes den 19 augusti 1821. Bild av födelsenotisen i ”Hjerpås C:5 pag 679” (GID 
638.22.98600). Den som vill kan försöka tyda vilka vittnena var… 

Från tidigt 1800-tal i skuggan av järpåsprästerna o ch mormors syskon 

Anders Ephraim Lundgren såg dagens ljus på komministerbostället Ledet i Järpås s:n, Skara-
borgs län. Hans far, Anders, son till ryttaren Johan Lundgren i Horn o h h Maria , dog 38 år 
gammal. Komministerns tidiga och olyckliga frånfälle innebar att han efterlämnade en mycket 
ung och sårbar familj: AE var fyra, hans lillasyster Christina två och modern, kyrkoherdedot-
tern Juliana Winberg − 16 vid giftermålet − var bara 21 år.  

Om AE:s far, komministern i Järpås Anders Lundgren, skriver Herdaminnen:  
Klass 3 i Skara Gymnasium 1800, student i Uppsala 1808-10-05, prästvigdes 1810-07-19, t. adj 
Fredsberg, vice pastor Fröjered 1812, utnämnd komminister i Järpås 1819-10-17, tillträdde 1820, 
pastoralexamen 1824. "Han var en man med skönt utseende och stora gåvor som predikant; hade en 
stark stämma och var en ypperlig sångare." 

Efter faderns död 1825 flyttade Anders 
Ephraim, med mor Juliana och lillasys-
tern, till morfar, prosten Anders Win-
berg, och mormor, Anna Christina Kin-
berg, i prostgården. Den unga änkan 
gifte aldrig om sig.  

AE:s far, morfar och mormors far var 
alltså präster och prostar i Järpås. Vissa 
av "körkherrarna" Kinbergs och Win-
bergs bravader har också beskrivits i 
annat sammanhang 
(http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm och 
http://www.tomdahlstedt.se/finskaviken.htm). 

Släkten Kinberg, fr o m prosten Johan 
Gustav, är anmärkningsvärt framgångs-
rik och namnkunnig och väl beskriven i 
officiella släktkrönikor och uppslags-
verk – åtminstone vad beträffar svärds-
sidan. Så vår tidigt faderlöse AE hade 
goda förebilder, men säkert också 
många både uttalade och outtalade krav 
på sig. 

Men låt oss nu börja en resa i Anders 
Ephraim Lundgrens spår.  

 

Prosten Kinbergs söner. Avsnitt ur Elis Erlandssons ”Album 
gymnasii scarensis 1795-1821, Biografiska anteckningar” 

Järpås 
Järpås socken ligger mellan Lidköping och Vara. Järpås är moderförsamling i "Hjerpås" pas-
torat. Övriga socknar/församlingar var Ufvered (Uvered), Häggeslätt (Häggesled) och Höra.  
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Johan Gustaf Kinberg (AE:s mm f) skrev 1784, på uppdrag av biskopen, en beskrivning över 
Järpås pastorat. Den utgavs 1958 av Karl Nilsson − född i Kristiansgården, Järpås men verk-
sam i Stockholm − med långtgående, fylliga kommentarer. Jag har ett exemplar!  

Så här skriver Karl Nilsson om Johan Gustaf Kinberg:  
Beskrivningen över Järpås pastorat är författad av Johan Gustaf Kinberg (1736−1802), kyrkoherde i 
Järpås från 1779 till sin död. Han var född i Älvkarleby, där hans far var länsman. Fadern var emel-
lertid västgöte, bondson från Kinne härad, därav hans efternamn.  

Johan Gustaf Kinberg studerade i Uppsala, blev magister 1764 och prästvigdes samma år. Som 
skeppspräst gjorde han fyra resor till Kina. 1785 blev han prost. I Joh. W. Warholms Skara Stifts 
herdaminnen karaktäriseras han som "en redlig, uppriktig och rättskaffens man". En av hans döttrar 
[den äldsta], Anna Christina Kinberg, gifte sig 1803 med hans efterträdare, Anders Winberg 
(1753−1831). Hans dotterdotter [AE:s moster], Clara Winberg, ägde och bodde på Stora Källerås till 
sin död 1885.  

För oss kan det vara intressant att se några av Karl Nilssons övriga kommentarer som berör 
anorna:  

Som nämnts ... ägdes Stora Källerås av fältprosten Anders Winberg, kyrkoherde i Järpås. Han ägde 
för övrigt även 1/4 mantal Lilla Källerås. Efter prostens död ägdes gården av hans änka Anna Chris-
tina Winberg, slutligen av hans yngsta dotter mamsell Clara Winberg, som innehade gården och 
bodde där till sin död 1885 [Av bouppteckningen framgår att AE:s mor ägde (åtminstone del av) 
Källeråsgårdarna till sin död 1860]. Stora Källerås kallas också Ambjörnsgården. Det senare namnet 
antyder anknytning till Järpås kyrkby, i vilken de andra Ambjörnsgårdarna låg före laga skiftet. Om 
Stora Källerås utflyttats ur byn, har det dock skett långt tidigare; på 1718 års karta ligger gården på 
sin nuvarande plats. ... Harald Ullenius [talar om] "Källeråds gårdarne" på denna plats. Det troligaste 
är, att den alltid legat, där den ligger, fastän den var en del av byalaget i Järpås kyrkby och som så-
dan knuten till Ambjörnsgården. Den nuvarande manbyggnaden på Stora Källerås är med säkerhet 
en av de äldsta byggnaderna i Järpås pastorat. Den har en gång varit kyrkoherdebostad i Järpås men 
hunnit få två efterföljare, av vilka nummer två nu hunnit bli omkring 80 år gammal. När Winberg 
fick ny prästgård kort efter sitt tillträde, flyttade han det utrangerade huset till sitt eget ägandes Stora 
Källerås. Och där gör det alltjämt tjänst... 

På annat ställe i boken har han anledning att återkomma till St Källerås: 
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... Prosten Winberg ägde även Stora Källerås eller Ambjörnsgården. Här bodde hans änka och hans 
yngsta dotter Clara Winberg, "Mamsell Winberg", som dog 1885. Clara Winbergs papper förvaras i 
Västergötlands museum, Skara...  

Även Juliana och, inledningsvis, hennes barn, bodde alltså och var delägare i St Källerås5 ef-
ter prosten Winbergs död 1831. "Clara Winbergs papper" har jag tagit del av, liksom ett par 
sentida nedtecknade vittnesmål om prostgårdens byggnader och St Källerås. St Källerås är 
relativt nyligen, men varsamt, restaurerat. Jag blev för några år sedan inbjuden av dåvarande 
ägaren att komma på besök och erbjöds titta på "salen där Mamsell Winberg stod lik". Ett 
erbjudande jag (ännu) inte utnyttjat...  

 

Under Anders Winbergs tid i Järpås byggdes 1805 ny 
prästgård. Den gamla flyttades till St Källerås, en 
gård belägen ca 2 km sydväst om kyrkan, som ägdes 
av Winberg. Hit flyttade familjen när prosten dog 
1831, här bodde prostänkan Juliana och döttrarna 
kvar, när barnen Lundgren flög ur boet, här dog Anna 
1842, Juliana 1860 och Clara Christina 1885. Och 
här bodde nog vår Klara, när hon läste för prästen i 
Järpås 1880!  

Karl Nilsson fortsätter med ytterligare information från Järpås:  
1816 såldes [gården Hulebäck] till kyrkoherden i Järpås Anders Winberg (1753-1831) och hans hust-
ru Anna Christina Kinberg, dotter till denna pastoratsskildrings författare, för 5 033 riksdaler 16 skil-
lingar riksgälds eller 3 355 riksdaler 26 skillingar 8 runstycken banco. 

Anders Winberg var bondson från Vinköl, därav namnet. Han studerade i Uppsala och prästvigdes 
1780. 1784 blev han e. o. bataljonspredikant vid Flottan och deltog i Gustav III:s ryska krig 1789. 
1790 blev han tillfångatagen vid Viborg men slapp loss. 1793 blev han ordinarie bataljonspredikant 
och 1798 kyrkoherde vid Skeppsholmen i Stockholm med säte och stämma i hovkonsistorium. 1803 
återvände han till hembygden som kyrkoherde i Järpås och gifte sig samma år − han var då 50 år − 
med företrädarens dotter. 

1812 utnämndes han till fältprost. Enligt Warholms Skara Stifts Herdaminnen var han "god till att 
bedja, så att vädret vände sig". Denna hans talang uppskattades alldeles säkert i ett så jordbruksbeto-
nat pastorat som Järpås!  

År 1836, med tillträde 1837, köpte min farfarsfar Nils Jonsson i Toketorp Olov Kristiansgården och 
hans hustru Anna Andersdotter Hulebäck av änkeprostinnan Anna Christina Winberg för 3 000 riks-
daler banco. Att hon var ensam säljare 1836, trots att hon hade flera barn, berodde därpå, att makarna 
kort före fältprostens död 1831 upprättat inbördes testamente. 1834 hade prostinnan belånat gården i 
Rikets Ständers Bank − makarna var välbärgade men knappast mer − vilket lån min farfarsfar över-
tog vid köpet. Prostinnan dog 1842. 

AE "flyttade hemifrån" för gott 1840 men hade dessförinnan gått i skola i Skara och tycks 
dessutom gjort en relativt kort "utflykt" omkring 1838 – Hårde anger att han ”vistats på Qvarn 
när han var 17 år”, men det har inte jag kunnat belägga. 

Enligt matrikeln för Skara Läroverk gick AE där från höstterminen 1831, när han fyllde tio år, 
t o m läsåret 1836, alltså i sex år. Skolan var då indelad i tre avdelningar: Lägre Apologistsko-
lan (indelad i öfvre och nedra apologistclass6 – AE gick ”öfvre”), Trivialskolan (Högre 
Lärdomsskolan) samt Gymnasium. 

                                                   
5 Ur bouppteckningen efter Juliana1860-04-17: 1/6 mtl St Källerås eller Ambjörnsgården 2.000:-, 1/8 mtl Lilla Källerås 
1.000:-, andel i frälseräntan Bojgården (?), Djupadahl i Trässbergs s:n. 2 kor, 1 gås, 2 får m lamm ... skulder 341:91... 
6 Apologistklass. …För att tillgodose borgerskapets bildningsbehof funnos i Sverige under reformationstiden s.k. skrif- och 
räkneskolor. En motsvarighet härtill införlifvades genom skolordningen 1649 med trivialskolan, som nedtill fick en gemen-
sam stam (klass I) samt därofvan två linjer: en lärd, bestående af trivialskoleklasserna II–IV, och en borgerlig, bestående af 
"skrif- och räkneklassen". Den senares lärare kallades "apologisten", i 1724 års skolordning äfven "räknemästaren", och 
genom 1807 års skolordning erhöll klassen namnet "apologistklassen". Efter förslag af 1812 års uppfostringskommitté skildes 
genom 1820 års skolordning apologistklasserna från lärdomsskolorna och förvandlades till särskilda apologistskolor, hvilka 
fingo till ändamål att meddela "allmän medborgerlig bildning"... [Nordisk Familjebok, Uggleupplagan.] 
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Ribbingsberg 1840 - 1845 
Vid 19 års ålder flyttade Anders Ephra-
im till godset Ribbingsberg och blev där 
inspektor. Godset, som ligger på grän-
sen mellan Älvsborgs och Skaraborgs 
län, idag alldeles nära E20, ägdes från 
1837 till 1843 av hans mormors bror, 
Gustaf Kinberg. Förutvarande ägarfa-
miljen sedan 1812, överstelöjtnanten L 
P Wahlfelt o h h, fru Sophie L Gyllen-
haal, med barn, flyttade till Wånga 
1838. 

Det var regel, att på större gods och 
gårdar ha en inspektor, som var arbets-
ledare och mer eller mindre självstän-
digt skötte driften av jordbruket och 
ledningen av tjänstefolk och torpare. 
Ofta fanns det dessutom en bokhållare, 
som svarade för räkenskaper och doku-
mentation.  

Gustaf Kinberg kom närmast från Borås 
och hade med sig sin hushållerska och 
sedermera universalarvinge, brorsdot-
tern Juliana Kinberg, dotter till Christi-
an Wallentin och född i Trondheim 
1821. Gustaf var nu 54 år och ogift, 
titulerades ”possessionat”7 och bodde på 
sitt ägandes gods. Vi kan tänka oss att 
han styrde och ställde mycket själv och 
att den unge Anders Ephraim, med sex 
år i ”skriv- och räkneskolan” som grund 
och under hans ledning, fick tillfälle att 
lära sig att sköta ett storskaligt dåtida 
jordbruk.  

 
Utdraget här, liksom övriga gamla kartbilder i dokumentet, 
är hämtad från den första ekonomiska kartan, som 
upprättades på 1880-talet. AE var här drygt 40 år tidigare, 
men det är inte troligt att de åren, långt före motortrafikens 
tid, har förändrat särskilt mycket i topografi, vägnät eller 
bebyggelse. 

Till namnet ”Inspector”, till gagnet kanske bokhållare och alltmän hjälpreda. Materialet kring 
Ribbingsberg, tillsammans med dokumenterade kontakter senare under AE:s bana, indikerar 
att Gustaf spelade rollen som AE:s mentor.  

Gustaf Kinberg sålde Ribbingsberg8 och flyttade 1843 med Juliana till Hol och i januari 1845 
flyttade också AE därifrån. Enligt pastoratets utflyttningslängd flyttade han till Lidköping, 
men det är nog fel. Sannolikt vistades han hos familjen i Järpås, innan han något halvår senare 
drog ut igen. 

Varför AE övergav sina nya arbetsgivare efter två år och gav sig iväg mitt i vintern – normal 
flyttid var annars hösten – vet vi inte. Kanske kom han ihop sig med den nya ägarfamiljen? 
De nya var greveparet Charles Emil Lewenhaupt och Aurora Wilhelmina(?) af Segerström 
samt deras barn, som kom från Alingsås och flyttade in på Ribbingsberg 1843. Kanske hade 

                                                   
7 Possession (Lat. posséssio), besittning, innehafvande; fastighet på landsbygden, gods. Possessionat (ett i Sverige uppkom-
met ord), egare af större landtegendom, godsegare. [Nordisk Familjebok, Uggleupplagan.] 
8 Här bör forskas vidare i domböcker mm, för att bekräfta köp/ägande. Mer om Ribbingsberg på 
http://www.wadbring.com/historia/sidor/ribbing.htm  
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han fullt upp med att administrera den årliga personalomsättningen på godset – drängar och 
pigor sa ofta upp sig (eller fick sparken) på höstarna och nya skulle städslas – så att han själv 
inte kom iväg förrän på nyåret? 

Så vitt vi vet var det ingenting särskilt som påkallade hans närvaro i Järpås och i varje fall 
gick han inte direkt till ett nytt jobb. 

Stora Djupsås 1845 – 1846 
Hösten (?) 1845 flyttade han till godset St Djupsås i Lekåsa 
(R), där han troligen var inspektor eller bokhållare i ett år9. 
St Djupsås ligger vid Nossan söder om Essunga10. 

Varför AE blev så kortvarig här kan vi bara spekulera i, men 
han flyttade direkt härifrån till sin nästa anställning i samma 
befattning. 

Stora Hov 1846 – 1849 
Hösten 1846 blev han inspektor på St Hof, som var ett säteri 
i Larv (R). St Hof ägdes/brukades och beboddes då av löjt-
nant Caspar Fredr. Theod. Ehrenborg med familj. 

Efter tre år på godset avlöstes AE av (ägarens bror?) löjtnant 
G Ehrenborg och hösten 1849 blev han Bohusläning, 28 år 
gammal.  

St Hov ägs nu, tillsammans med Bjertorp, av Uppsala uni-
versitet. 

Det är inte troligt att ångsågen på St 
Hof är sedan AE:s tid, även om 
tekniken nog var tillgänglig. 

Denna flygel på St Hov har nyligen 
genomgått en försiktig renovering. 
Ingemar jacobsson från Stora Hovs 
aktivitetsförening visade flygeln när 
vi besökte honom 1998. Han 
spekulerade i om den varit bostad 
för godsets inspektorer. Corps de 
logis revs 1956, men lär ha varit 
pampigt och kallades ”Slottet”. 

                                                   
9 På Ribbingsberg titulerades AE ”Inspector”. Det går naturligtvis inte att med säkerhet avgöra befattningen, om ingen sådan 
anges i husförhörs- eller flyttlängd. Som regel grupperades de boende i ägare/arrendatorsfamilj och tjänstefolk. Hushållerska, 
guvernant, inspektor och bokhållare redovisades då ofta i anslutning till ”gårdsfamiljen”, medan inhyses, statare, drängar och 
pigor listades nedanför eller på följande sidor i längden. AE har i flyttlängder och -betyg ofta titulerats ”Herr”, vilket anger 
att han är utbildad, men inte examinerad till någon befattning eller akademisk grad. 
10 Hur familjetraditionens talesätt ”Mager å sketen, å lôppabeten ikring halsen – de’ vôlar [värderar] vi inte nôet hemma i 
Essonga” är nedärvt, vet jag inte. Det är dock, av fler orsaker än en, mer sannolikt att det kommer via mödernet än via AE 
och fädernet. 
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Odyssé i Bohuslän 

Hur kom det sig att han drog till Västkusten? Det är rimligt att anta, att han fått jobbet där 
genom kontakter och rekommendationer. Men visst skulle en ung, äregirig och lite äventyrs-
lysten ung man kunna nappa på en annons eller notis i Post- och Inrikes Tidningar11 om ett 
jobb långt hemifrån? Flyttlängden anger att han visste vart han skulle och han måste ha vetat 
vad han skulle göra där: Uppgiften var befattningen som inspektor på Holma Säteri.  

En tänkbar orsak till resan var att någon av hans tidigare arbetsgivare hade rekommenderat 
honom till en släkting eller vän, som var i behov av en inspektor på sitt gods. En annan väg, 
som en sådan rekommendation möjligen tagit, är via AE:s morbror, doktor Gustaf Winberg, 
provinsialläkare i Strömstad till sin död 1855. Strömstad var, liksom Marstrand, en populär 
badort, Gustaf Winbergs ”kungarike” [Hårde] och på somrarna tillhåll för 1800-talets ”jetset” 
– mera därom senare. 

Förberedelserna inför avfärden var säkert grannlaga men med dåtidens kommunikationer och 
färdmedel var man nog ganska utlämnad åt slumpen, när det gällde själva genomförandet. 
Posten fungerade bra, men telegrafen (den optiska) var bara upprättad ”på längden” i riket 
(Stockholm – Göteborg och Stockholm – Karlskrona) och järnvägarna var ännu inte påbörja-
de. 

Flyttlasset var kanske inte så stort och det skulle gå till Brastad på Stångenäset. I praktiken 
medförde nog resenären sin packning på resan, annars var det väl möjligt att skicka bohag 
som godstransport. Ett rekommendationsbrev från någon betydande referent – släkting eller 
tidigare arbetsgivare – fanns säkert med, med tillsammans med prästens flyttbetyg. Det senare 
finns bevarat och är daterat i Larv den 10 april 184912. 

Resan till Brastad (O) var kanske 15 − 16 mil landvägen från St Hof och en betydligt längre 
och krångligare flytt än de tidigare. Sannolikt gick färden med häst och kärra eller vagn via 
skjutshållen längs dåtidens dåliga landsvägar13 och tog gissningsvis tre dagar14. Möjligen 
kunde han rida och medföra packhäst för resgodset – ridhästar fanns också på skjutsstationer-
na.  

Det verkar som om AE hade ressällskap. Den då 20-årige Petter Nilsson från Saleby, anlände 
till Holma samtidigt (senhösten 1849) och arbetade där som fåraherde till 1852, då han drog 
vidare till Morlanda.  

Bästa vägen var nog via Jung, Levene (med ett uppehåll i Järpås?), Flo, över älven via Vä-
nersborg eller färjeläget Malöga, Uddevalla till Skredsvik. Övernattningar skedde på Gästgi-
varegårdar, som i regel var samordnade med skjutsstationerna, och låg med cirka två mils 
                                                   
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Post-_och_Inrikes_Tidningar  
12 Eftersom AE tagit ut flyttbetyg behövde han inte ha s k respass. Av flyttbetyget framgick hans personalia, inklusive sociala 
status och vandel samt varifrån han flyttade och vart han skulle. Formellt gällde annars sedan mycket länge, att pass skulle 
medföras vid resa inom riket, även om efterlevnaden av detta minskade under AE:s tid (lagen upphörde 1860). De hårdaste 
passbestämmelserna utfärdades i ett kungligt påbud så sent som 1812. ”Pass behövdes … vid resor inom det egna landet 
förutom vid gränserna. Så var det också i andra europeiska stater. Systemet hade växt fram på kontinenten från 1400-talet 
och avvecklades under 1800-talet. Under de sista decennierna på det seklet var det fritt fram att färdas utan pass till och med 
länderna emellan, och så förblev det till första världskriget…” [Anna-Brita Lövgren, docent i historia och f d landsarkiva-
rie.] Hon har skrivit mer om pass i ”Rätten att färdas fritt” i Lars M Andersson m fl (red) Rätten (2000) 
http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=703]  
13 1734 års lag definierade de allmänna vägarna som s k kungsvägar, som skulle vara 6 meter breda, och bygdevägar med 3,6 
m bredd. Andra vägbeteckningar som användes då var tings- eller häradsvägar (som förband två härad och/eller deras tings-
platser), sockenvägar (som sammanfattande namn på tidigare kyrko- och kvarnvägar) samt byvägar. Vägarna underhölls av 
närliggande gårdar och denna skyldighet kunde vara betungande och efterlevdes så snålt som möjligt. Mer om dåtidens 
kommunikationer (även telegraf och post) på www.tomdahlstedt.se/kommunikationer. 
14 Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Jernväg fanns ännu inte (och ingen annan järnväg heller). Västra stambanan öppnades 
sektionsvis under senare delen av 1850-talet (Gustaf Kinberg bodde sista åren av sitt liv i en lägenhet i det nybyggda sta-
tionshuset i Vårgårda) och UVHJ öppnades i sin helhet först 1867. 

Alternativet att åka med passagerarbåt längs bohuskusten fanns nog, det var t ex säkert helt möjligt att ta båten från Göteborg 
eller Marstrand. Men då skulle han först ta sig dit… 
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mellanrum längs kungsvägarna. En kort båtfärd över Gullmarn, från Skredsvik till Holma 
brygga, bör ha avslutat resan. 

Holma säteri 1849 
AE blir inspektor på Holma. Säteriet är ett 
av de större godsen i Bohuslän och ägdes av 
flera i landskapet välkända adliga ätter fram 
till senare delen av 1700-talet. Då övertogs 
det av grosshandlare Fredrik Bundsen från 
Hamburg och hans arvingar som fideikom-
miss15.  

Holma mangårdsbyggnad avbildad i miniatyr, som en 
vinjett på karta från laga skiftet 1829. 

På AE:s tid beskrivs Holma så här i Holmbergs ”Bohusläns Historia och Beskrifning”: 
Betydligaste gården i socknen [Brastad] är det wälbyggda säteriet Holma, hwars läge wid Gullmars-
fjorden är ganska wackert. Egendomen består af Holma, med ladugården Torp och Lunderäng, 3 
m:tal säteri, Näs och Östergård, 1 1/4 insocknes frälse, Snäckbacka, 1/8 d:o, samt kronskattehemma-
net Holmeröd, 5/8 m:tal. Säteriet, med i sambruk warande ¾ m:tal Näs, har 234 tunnland odlad jord 
under bruk, 64 tunnland naturlig äng, samt nödiga betesmarker. Det övriga är indelat åt 14 torpare, 
hwilka göra 3000 dagswerken årligen. Till herrligheterna [!] räknas en präktig trädgårdsanläggning 
genomskuren af canaler, ek- och annan Löfskog på inägorna, barr- och bokskog på Stora Bornö i 
Gullmarsfjorden, stort bränneri, salterilägenheten Rinkenäs, wid Lysekil, samt laxfiske wid Bagge-
holmen i Örekilsälfwen. Enligt testamente af d. 6 Febr. 1786, gjordes Holma egendom till fideico-
miss utaf framlidne grosshandlaren Fr. Bundsen. En af punkterna i detta förordnande föreskrifter, att 
innehaffaren af godset owillkorligen måste bära namnet Bundsen.  

Ibland Holmas forna ägare må nämnas Peder Bagge i slutet af 16:de seklet, Matz Bagge omkring 
1609, och sedan slottsherren på Bohus, Sten Maltesson (Sehested?). Därefter komma Aschebergska 
och Virginska släkterna. N. w. är disponent H:r Fr. Bundsen. 

Redan på våren året därpå är det dags för Anders Ephraim att flytta igen! Efter ett halvår på 
tjänsten och utan att ha gjort jobbet under en växtsäsong – detta måste ha varit mycket ovan-
ligt! Husförhörslängden visar att personalomsättningen på Holma var mycket hög 1849 – 
1850, däremot framgår ingenting om varför det var så. 

Tidigt 1850 tar han alltså ut flyttbetyg till Skredsvik, som är grannsocknen på fastlandet. Re-
san över Gullmarsfjorden var inte lång och kan inte ha varit svår, om vädret stod bi. 

Säm i Naverstad 1850 – 1851 
Vi kan egendomligt nog inte återfinna AE som inflyttad i Skredsvik eller Herrestad. Däremot 
har han fortsatt, direkt eller efter ett kortare odokumenterat uppehåll, till Naverstad socken vid 
Bullaren, för att bli inspektor på godset Säm. I Naverstads husförhörslängd hittar vi honom 
som inflyttad ”från Bro och Skredsvik” 1850. Bro är moderförsamling i pastoratet där Holma 
ligger. 

I Holmbergs "Bohusläns Historia och Beskrifning" finns ett avsnitt om Säm. Holmberg var f ö 
kyrkoherde i Naverstad, så han borde ju veta... 

                                                   
15 Kronan, Kyrkan och adeln ägde huvuddelen av all mark, de senare t ex i form av sätesgårdar (jfr ” säteri”). Inte förrän sent 
1700-tal blev det tillåtet för ofrälse privatpersoner att bli godsägare. För att förhindra att säterier och stora gods efterhand 
skulle styckas upp och säljas i mindre enheter inrättades s k jordfideikommiss. Fideikommiss är ett arv, som odelat ska fort-
sätta att ärvas och inte får styckas eller säljas av innehavaren (fideikommissarien − som förvaltar egendomen men strikt 
räknat inte äger den). Enligt lag från 1963 ska de kvarvarande fideikommissen upphöra när nuvarande innehavare avlider. 
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Kartan till vänster är från tidigt 1800-tal och visar 
Norra Säm. Detaljen ovan är en delförstoring av 
kartans nedre del, som redovisar läget av godsets 
byggnader. 

  

På Norra Säm tjänstgör AE som inspektor i ca 1½ år. Huruvida tjänsten också omfattade Söd-
ra Säm, som hade samma ägare (lantmätare S M Ahlenius16), är f n inte känt17. Vid jultid 
1851 flyttade han därifrån med titeln kronolänsman. Möjligen skedde det i samband med 
ägarskifte, eftersom kyrkböckerna visar att ägarfamiljen flyttar året efter. 

I det allmännas tjänst från 1852 

Hur AE blivit kronolänsman vet vi inte (än). Skriva, räkna och läsa kunde han säkerligen väl, 
efter sina sex år i apologistskolan och så många år som ”driftsansvarig” på olika jordbruk. 
Sysslan, som inspektor på många olika gårdar under mer än tio år, hade säkert också utvecklat 
ett ledarskap, som var väl anpassat till den tiden och till de sociala grupper som polisverk-
samheten huvudsakligen inriktades mot18. 

Huruvida det för uppgiften krävdes någon särskild utbildning eller examen vid denna tid är 
inte känt, men förf. tror sig veta att det, några årtionden senare (1880-tal), examinerades kro-
nolänsmän i Vänersborg. 

A E Lundgren blev förordnad kronolänsman19 i Sunnervikens fögderi, Lane härads östra dist-
rikt 1852-01-16.  

                                                   
16 Ahlenius, Sven Mauritz 1808 – 1874. Examen 1825, vice 1830, kommissionslantmätare 1834, justerare. Gift 1833 på Fedja 
i Bohuslän med Kristina Sofia v Utfall f 1810, dotter till majoren Jakob Gustav v Utfall och Sofia Lovisa Virgin. [Svenska 
landtmätare 1628-1900 av Viktor Ekstrand] 
17 Den 28 juli 1850 bör AE på Säm ha upplevt den totala solförmörkelse som inträffade över sydsverige omkring kl 15. Parti-
ella solförmörkelser är (och var under 1800-talet) mycket vanliga, men totala, som ”vår” 1954, händer sällan. 
18 Föregångaren till det finska ”Management by perkele”? 
19 Hårde har sett honom tituleras kommissarie och spekulerat över innebörden. Kommissarie var i detta fall dock bara en 
synonym till länsman: ”Kommissarie (af lat. commíttere, anförtro), person, åt hvilken ett särskildt (i synnerhet offentligt) 
värf blifvit anförtrodt, t. ex. vid internationella underhandlingar, utställningar o. s. v. I åtskilliga tjenstemannatitlar före-
kommer ordet såsom sammansättningsdel, t. ex. auktions-, bank-, krigs-, mantals-, polis-, regements-, revisions-, stats-, 
telegraf- och uppbördskommissarie. I flere svenska landskap är kommissarie en folkbenämning på kronolänsmannen” . 
[Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, min fetstil] 
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Som statstjänsteman blev AE inplacerad i en annan hierarki än den han var van vid. Inspek-
torns uppdragsgivare och chef var godsägaren, possessionaten eller adelsmannen. Över denne 
fanns endast Vår Herre! Nu fick han Konungen (staten) som uppdragsgivare och kronofogden 
som chef.  

Fögderier var en administrativ indelning av landsbygden20 under länsstyrelserna. Sunnervi-
kens fögderi bestod på AE:s tid av fem skeppredor (härader): Lane, Sotenäs, Stangenäs, Sör-
bygden och Tunge. Lane var delat i två länsmansdistrikt, Östre och Westre. Östre distriktet 
omfattade Bäve, Härestads och Ryrs socknar. Westre distriktet bestod av Bokenäs, Drags-
mark, Högås och Skriksvik (!). 

I riket fanns 117 fögderier delade på 518 länsmannadistrikt. I varje fögderi skulle finnas en 
fogde och en häradsskrivare och i varje länsmannadistrikt en länsman. Kronofogden var po-
lischef och ”överåklagare” och löd under landshövdingen. Den ”polisiära genomförandeverk-
samheten” sköttes av kronobetjäningen, kronolänsmannen och hans underställda (men sock-
envis anställda) fjärdingsmän.  

Kronofogde och länsmän hörde till landsstaten och hade många olika uppgifter. Att övervaka 
ordningen, ansvara för häktena och vara åklagare vid tingen, är några exempel. Skatteuppbörd 
var annars en huvudsyssla för fögderierna och detta präglade nog även kronobetjäningens 
vardag. Ny instruktion för länsmännen utgavs, f ö kort efter att AE tillträtt, 1855-11-10. 21  

 

Av någon anledning valde man 1859 att ge ut en ”Matrikel öfver civile ämbets- och tjänstemän i Riket”. Där 
finner vi AE, inplacerad i sin närmaste organisationsenhet, Sunnervikens Fögderi av Göteborgs- och Bohus län. 
Årtalen i de tre högra kolumnerna anger födelseår, ”första inträde i statens tjenst” samt ”utnämnd till nu inne-
hafvande embete eller tjenst”. Stavningen (och förmodligen även språket) i detta centralbyråkratalster skiljer 
sig från vad som framgår av lokala källor (t ex skrevs det lokalt ”östre” respektive ”westre”, för att inte tala om 
”Ephraim”) 

Efter att ha haft lön och fritt vivre22 förväntades han nu leva på tjänstebostället och provisio-
nen av de böter han kunde driva in från sin polisiära verksamhet i bygden och som åklagare 

                                                   
20 Städer och köpingar administrerades direkt under länsstyrelserna. 
21Länsman (sockenlänsman, byalänsman) var tidigare en lokal förtroendeman i den statliga förvaltningen. Från slutet av 
1600-talet utnämndes han av landshövdingen, dock skulle detta ske "utav bofaste och beskedligaste bönder, som i häradet 
finnes, och intet främmande och löse, som allmogen ingen hjälp kan hava av”. Sockenlänsmännen kallades senare socken-
skrivare. Från 1675 till 1918 var "länsman" (egentligen alltså kronolänsman) en lokal statlig lägre tjänsteman, som löd under 
kronofogden och sysslade med skatteuppbörd, indrivning och polisverksamhet samt var åklagare i smärre mål. Han fick inte 
befatta sig med uppbörd utan order från landshövding eller kronofogde. Han hade ofta underställda fjärdingsmän (deltidsan-
ställda, från ca 1850 en per socken) till sin hjälp. Från 1918 till 1965 kallades den gamla länsmansbefattningen landsfiskal.  
22 Mat och logi. 



A E Lundgrens krönika. Version 2.3 PUL; maj 2009 Sid 13 (26) 
 

© Tom Dahlstedt 2008 

vid tinget23. Det var självklart, att försörjningen skulle kompletteras med eget jordbruk, an-
tingen på det tilldelade bostället eller/och på egen eller arrenderad mark. 

Tjänstebostället Wäster Trollgild 1851 – 1852 
1851-12-09 är hans flyttbetyg från Naverstad daterat. Han bosatte sig först i kronolänsmans-
bostället Wäster Trollgild i Herrestad socken. Trollgild/Trollgill är det gamla norska namnet, 
som verkar ha använts på AE:s tid. Numera heter det Trollgärde. 

Trollgärde var då ett avsides och uselt boställe, vilket framgår av hur AE under sin länsman-
natid i Lane Östra hela tiden försökte undvika att bo där.  

Under AE:s tid drevs frågan om Trollgild ända till Riksdagen (Ständerna), vilket måste varit 
anmärkningsvärt. Holmberg beskriver stället så här: 

Trollgild är ett fjällhemman, odugligt i sig självt och ännu odugligare i avseende på sin bestämmelse 
såsom ägande att alltför avlägset läge. Motion har varit väckt hos riksens ständer om inköpande av 
ett mera passande ställe åt länsmannen, 

Om hur ett så trivialt ärende, som kvalitén på ett länsmansboställe, hamnade i Riksdagen, kan 
vi spekulera och Anders Hårde funderar så här: 

Man kan leka med tanken, att Anders Ephraim tagit initiativet till ovan nämnda motion angående 
Trollgild och utnyttjat sina släktkontakter inom prästerskapet, för att nå Riksdagen24. 

Nu var han alltså, inledningsvis, tvungen att hålla tillgodo med den misshagliga tjänstebosta-
den och han bodde här i första vändan till 1852 (hösten) eller 53 (A:1:12 pag 469 anger 1854, 
vilket verkar egendomligt). Det tog sålunda kanske bara några månader men eventuellt ett par 
år, innan han bosatte sig på sin egen ägandes, inköpta gård. 

Hemmansägare i Utby Tofta 1852 – 1857 och familjefar 

Flyttlasset gick till byn Utby Tofta, där han redan sommaren 1852 köpt en gård (1/4 mantal)25.  

I Skredsvik fanns, redan när AE blev bohusläning 1849, en då 21-årig piga, som hette Chatri-
na. När AE kyrkobokförs på sin gård finns Chatrina, enligt kyrkobokföringen, där sedan 
1852! Vi vet inte om de kom dit tillsammans, eller om de träffades där. Det finns inget doku-
menterat samband mellan AE och henne, förrän de får ett barn ihop. Den 20 september 1853 
föds dottern Adolfina vilket ju innebär att Chatrina och AE varit ihop åtminstone sedan nyåret 
1853. Adolfina döps och kyrkobokförs som ”äkta” och Chatrina är då skriven som ”A E 
Lundgrens fästequinna”26. Paret gifter sig i Herrestad 1853-12-08. 

                                                   
23 Den nästan heltvära övergången från långvarig och fri husbehovsbränning till totalförbud måste så småningom ha präglat 
AE:s polis- och åklagarsyssla. Under första hälften av århundradet var rätten till husbehovsbränning lagstadgad och produktio-
nen allmän. Någon (utländsk?) observatör lär ha beskrivit fenomenet så här: ” Sverige… ett land, som med knappa 3 miljoner 
människors folkmängd äger över 150 000 brännerier, och där således 20 personer är om varje bränneri...”  
1855 inskränktes rätten att husbehovsbränna kraftigt och förbjöds 1860 helt. Att övervaka efterlevnaden av förbudet måste ha 
varit ett stort, knepigt och impopulärt jobb!  
Ungefär när AE blev länsman började nykterhetsrörelsen växa. I början ställde man blygsamma krav på medlemmarna (i stil 
med ”max två nubbar till frukost!”) och fordrade att arbetsgivarna skulle ta bort brännvinshinkarna vid fabriksporten (där arbe-
tarna fick ta morgonsup…). 
Källan till detta vetande rekommenderas såsom både informativ och roande: [http://www.shenet.se/ravaror/alkoholtrad.html] 
24 Tidspassningen är rätt. Holmberg skrev detta före sin död 1861 och boken gavs ut några år senare. Tanken med kontakter-
na in i prästståndet är nog långsökt: Den ende levande släkting, som var präst vid denna tid, var Johan Henrik Kinberg, bror 
till AE:s mormor. Han var kyrkoherde i Skåne och dog i januari 1853. Med tanke på den handlingskraft och/eller oförmåga 
att ”gilla läget”, som AE:s alla dokumenterade flyttningar vittnar om, skulle man ändå kunna tro att han initierat motionen i 
Riksdagen på något sätt. Det vore troligen helt möjligt att via lämpligt arkiv reda ut hur det var med detta. 
25 Vid tinget i Lane härad 1853 lagfors ett köpebrev enligt följande: ”Till Herr A E Lundgren försäljer jag för 777 riksdaler 
1/8 Utby Toften i Herrestad. Utby 28/7 1852...” [Hårde]. Tyvärr redovisar inte Anders Hårde vem säljaren var, vilket kunde 
varit intressant: Föregående brukare (ägaren?) var nämligen, enligt husförhörslängden, straffad för häststöld! 

26Uttrycket användes ofta i nedsättande betydelse. Redan i ett kungligt brev från 1778 försöker man komma till rätta med den 
”mobbning” ogifta mödrar utsattes för. Brevet angav att dessa ”icke må utmärkas såsom mindre ärlig och kallas Kona, 
Qwins-Person eller Fäste-Qwinna utan må hon nämnas för Deja, Piga eller Hushållerska”. Fortfarande, 75 år senare, använde 
ändå en bohuslänsk prästman ett gammalt nedvärderande uttryck, för att visa sitt ogillande i detta sammanhang! 
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Anna Katarina (Chatrina) Johansdotter, föddes 1828-06-22 i Hogen, Skredsvik. Hon var dot-
ter till åboparet27, Johannes Olofsson 1777 – 1838 o h h Helena Andersdotter 1787 – 1857. 
Helena och Johannes hade träffats när de tjänade som piga och dräng på godset Gullmarsberg 
i Skredsvik. Johannes var ordningsman i 4:e roten i Skredsvik 1829. 

Kyrkobokföring för Skredsvik saknas åren 1787 – 1813, så dokumentation, om hur Chatrinas 
föräldrars barn- och ungdom var, saknas. Det har också hittills varit omöjligt att spåra Chatri-
nas far- och morföräldrar. 

Hur och när träffades då Chatrina och AE? Vi vet ju inte men det finns naturligtvis möjlighe-
ter att spekulera! Skredsvik ligger ”tvärs över vattnet” (Gullmarn) från Holma. Och det var till 
Skredsvik AE tagit ut flyttbetyg 1850, fast han hamnade i Naverstad… 

Trots idogt sökande i husförhörs- och flyttlängder har det inte gått att spåra Chatrinas föreha-
vanden, förrän hon dyker upp som AE:s fästmö – mer än att hon läste för prästen och konfir-
merades (admitterades) i Skredsvik 1844 

Första gången de hittats kyrkobokförda på samma ställe är när AE tillräder som ägare till ett 
hemman i Utby Tofta – då finns Chatrina där som piga. Hon är redovisad bland övriga pigor 
och drängar och det framgår att hon kom dit 1852. När AE, som ägare enligt köpebrevet se-
dan sommaren 1852, faktiskt bosatte sig på hemmanet, framgår inte. Det går alltså inte heller 
att fastställa om de kom dit samtidigt men i husförhörslängden finns en svårtydd anteckning 
mot pigan Chatrinas namn: ”… A E Lundgrens fästequinna28…” 

Paret gifte sig före jul 1853, ett par månader efter Adolfinas födelse. Alla deras ”överlevande” 
barn, två döttrar och fyra söner, föddes i Herrestad mellan 1853 och 186529  

På hemmanet i Tofta föddes: 

ADOLFINA. Född 1853-09-26 [A1:12 9/12 pag 346]. Sedermera gift med JACOBS-
SON, JOHAN VILHELM. Bokhållare, född 1857 i Kville (O) [Sveriges befolkning 
1890 (CD ROM)].  

ANDERS GUSTAV. Senare sjöman. Född 1854-11-23 [A1:12 9/12 pag 281].  

 JOHAN EFRAIM. Senare sjöman. Född 1856-09-10 [A1:12 9/12 pag 281].  

Familjen bodde på sin gård i Utby Tofta fram till 1857. 

Som arrendator till Hogen 1857 – 1863 
Av okänd anledning avyttrade AE sin gård i Tofta efter fyra år. Vi är nog ursäktade om vi 
förmodar att han var på obestånd. Mera därom senare. 

Familjen flyttade 1857 till Hogen, 5:e roten, Herrestad30, där AE tillträdde ett arrende. Går-
den, som var ett befälsboställe om 1 mantal, arrenderades av indelningshavaren, sergeanten, 

                                                   
27 Chatrinas föräldrar arrenderade sin gård. 1789 stärktes den ärftliga besittningsrätten för arrendatorer i något som benämn-
des stadgad åborätt. Den utvecklades till att landborna och deras arvingar fick sitta kvar på gårdarna så länge de fullgjorde 
sina skyldigheter. Den stadgade åborätten reglerades genom föreskrifter 1808 och 1863 och gäller alltjämt. Med åbo mena-
des därefter en person som brukade annans jord med en ärftlig besittningsrätt. Det finns även en mer vidsträckt bety-
delse av åbo nämligen en jordägare som själv bebodde och brukade sin jordegendom. Se mera om lantbrukets folk i äldre tid 
på http://www.tomdahlstedt.se/jord-_o_skogsbruk.htm.  
28 Trolovning hade en juridisk (och religiös) innebörd som nästan likställde förlovning med vigsel. Trolovningsbarn anteck-
nades inte som oäkta. Kyrkolagen 1686 kap V §2 om nyblivna mödrars kyrkotagning (de fick inte besöka gudstjänst förrän 
efter en viss tid, varför de t ex inte deltog om barnet döptes i kyrkan – jfr "gudmor"): "De kvinnor, som hava avlat barn till-
hopa med sina fästmän och söka kyrkogång förrän vigseln tillkommer, skola icke intagas som andra kyska barnaföderskor 
utan med ett särdeles bönesätt, som i handboken är infört. Men de som befinnas vara hävdade av deras män, dock icke föda 
barn före bröllopsdagen, skola som andra ärliga hustrur intagas och för otidigt sängelag giva kyrkan två daler silvermynt." 
Svea rikes lag 1734, missgärningsbalken, kap LIII: "... Tager man den till äkta, som han lägrat haver, give till kyrkan för 
otidigt sängelag två daler vardera. ..." 
29 Två flickor, Clara f 1860 och Helena Juliana f 1868, dog i späd ålder. 
30 Detta är alltså inte det ”Hogen” (i Skredsvik), som Chatrina kom från! 
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sedermera regementsväbeln, A H Möller i Övre Bräcke (Bäve). Istället för länsman och 
gårdsägare var han nu länsman och arrendator, låt vara till en betydande gård och han slapp 
fortfarande Trollgild!  

Barnaskaran utökades i Hogen med: 

CARL SVANTE. Senare bokhållare, grosshandlare. Född 1858-09-25 [A1:12 9/12 
pag 281]. Död före 1920-03-20 i Göteborg [Överlåtet aktiebrev (från arvsskiftet)].  

CLARA. Född 1860 [A1:13 4/6 pag 346]. Död 1862-03-03 [A1:13 4/6 pag 346]. 
Clara dog alltså i späd ålder och är inte vår Klara! 

CICILIA.  Född 1861-11-16 [A1:12 9/12 pag 346]. Så småningom gift med OHL-
SON, GEORG ALBERT,  född 1859 i Lur (O) [Sveriges befolkning 1890 (CD 
ROM)].  

CLAES. Senare eldare. Född 1863-09-10 [C]. 

Anders Ephraims mor avled på St Källerås i Järpås 1860-03-26 och begravdes den 4 april. 
Huruvida AE var med vid jordfästningen är inte känt. Den 17 april gjordes bouppteckningen. 
Av den framgick att AE var skyldig dödsboet en ganska ansenlig summa: ”Fordran af sonen 
1148.- (riksdaler)31. 

Möjligen härrörde detta lån från köpet av hemmanet i Tofta. Nu måste det antingen återbeta-
las eller övertas av någon annan långivare. Hur AE löste detta är f n inte känt. Funderingar 
härom längre fram. 

På Hogen levde familjen i sex år, vilket var en normal arrendeperiod. Dessa sex år var det 
dittills längsta boendet på samma plats i AE:s vuxna liv men nu flyttade familjen återigen.32  

Arrendet förnyades inte eftersom AE var svårt skuldsatt. Han var bl a skyldig ägaren A H 
Möller 400 riksdaler för upplupen arrendekostnad. En utmätning genomfördes av kollegan i 
Lane Västra, kronolänsmannen G W Lange, den 20 november 1863. Den avbröts genom att 
AE på något sätt kunde avbetala huvuddelen av skulden men kom att inverka på familjens 
fortsatta liv.  

Ekonomin påverkades säkert också av de upprepade nödåren under 1860-talet. I dessa delar 
av landet innebar årtiondet stora påfrestningar för jordbruket. 1861 och 1865 var skördarna 
dåliga. 1866 regnade det intensivt, 1867 var ovanligt kallt och 1868 mycket varmt och torrt. 

Trollgild – igen 1863 – 1866 
Enligt kyrkoböckerna flyttade familjen 1863 från Hogen till Wäster Trollgild/Trollgärde, där 
författarens farmor Clara är född den 3 januari 186533. 

Familjen redovisas kortvarigt utflyttad till Uddevalla några månader hösten 1866, men åter-
kom enligt kyrkobokföringen vid jultid till länsmansbostället. Vi vet från andra källor att fa-
miljen bodde i Ramseröd (Bäve socken) hösten 1866 och det finns inget som tyder på att man 
inte i praktiken bodde där på ett arrende till 1871. Mera därom i det följande. 

                                                   
31 1148 riksdaler riksmynt år 1860 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 63772 kronor år 2008 mätt med konsu-
mentprisindex. Eller 1148 riksdaler riksmynt år 1860 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 1664510 kronor år 
2008 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. 
Beloppet kan också jämföras med att moderns nästan 1/3 mantal av Källeråsgårdarna värderades till 3000 rdr. En välbetald 
banarbetare (järnväg) hade 1,5 rdr/dag, en bra ko eller skraltig häst betingade 100 rdr, en oxe ca 300 och en emigrantresa 
Göteborg – Chicago 175 rdr. För en rdr fick man 30 ägg. 
32 1862 kom en förändring i landsbygdens lokala styrelsesätt och administrationen, som måste ha upplevts som helt revolu-
tionerande för de flesta. Den då införda kommunreformen innebar att de kyrkliga församlingarna skildes från de borgerliga 
kommunerna och att kommunerna fick ta ut skatt. Samtidigt infördes regionala landstingskommuner (senare landsting), som 
blev ansvarig instans för sjukvård och så småningom trafik och regional planering. 
33 Hon gifte sig sedermera i Strömstad med farfar, veterinären Carl Dahlstedt, samtidigt som systern Cicilia gifte sig med sin 
Georg Albert Ohlsson. Vi återkommer till denna begivenhet. Klara dog 1943-05-26 på Graveröd. 
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Ett faktum är att Västra Trollgild var AE:s tjänstebostad. Oavsett var han i praktiken bodde 
eller om han arrenderade ett vanligt lantbruk, så kunde han disponera sin tjänstebostad. 

Arrendator igen: Ramseröd, Bäve 1866 – 1871 

Bäve socken låg sydöst 
om och var granne med 
Uddevalla. Ramseröd 
ligger idag inklämt i 
”kilen” mellan gamla 
vägen mot Trollhättan 
och Vänersborg och av-
farten från den nya mo-
torvägen. 

Efter laga skiftet 1828 – 
1831 tycks det ha funnits 
sex gårdar och ett antal 
torp och stugor i Ramse-
röd. En av gårdarna, ca 
½ mantal, arrenderades 
nu av A E Lundgren. 
Vilken av dem har inte 
klarlagts, men borde gå 
att forska fram. 

Senast hösten 1866 flyt-
tade familjen Lundgren 
in och Chatrina födde 
sitt sista barn här i de-
cember 1868. Det var en 
dotter, Helena Juliana, 
som dock dog vid 1½ års 
ålder. 

 

Ett egendomligt äventyr 1866 
Under de månader denna höst, då familjen var, åtminstone officiellt, bortrest, har något sär-
skilt uppenbarligen hänt. Den 11 november lästes från predikstolen i Herrestads kyrka en 
kungörelse författad och undertecknad av AE: 

”Enligt denna dag upprättat Lösöreköp har jag försålt all min befintliga lösegendom till Herr 
Patron Gustaf Kinberg på Wårgårda mot en summa av 4.496 Rdr Rmt. Ramseröd den 7 nov 
1866. /A,E,Lundgren. 

Uppläst i Herrestads kyrka den 11 november 1866. Attesteras /Bengt Linné” 

Gustaf Kinberg i Vårgårda är den mormors bror, som mer än 25 år tidigare stöttade AE i star-
ten av hans yrkesbana på Ribbingsberg.  

Ett köpebrev, som motsvarar kungörelsen, företeddes samma dag vid Lane Häradsrätt.  

Vad denna affär syftade till har, i tidigare upplagor av denna krönika, varit fritt för gissningar. 
Två alternativ har framförts: 

• AE var i akut behov av pengar. Kanske hade det primitiva och avsides Trollgild blivit outhärdligt för 
honom och familjen och en flyttning kunde bara realiseras med hjälp av kontanter. 
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• Familjen var skuldsatt över öronen och ”björnarna” jagade AE. Detta scenario borde ha varit en pinsam 
mardröm för en kronolänsman, vars uppgifter, vid sidan av de rent polisiära, var att se till att gäldenärer 
gjorde rätt för sig och att fordringsägare fick sitt. Men samtidigt kände han säkert till alla knep för att 
fördröja återbetalningar. Om någon annan (Gustaf) var (den formelle) ägaren till bohag och tillgångar, 
som utnyttjades av familjen Lundgren, så fanns det ju ingenting att mäta ut… 

Efter att krönikören nyligen fått tillfälle att ta del av köpebrevet, som bl a innehåller fyra på-
teckningar, verkar det nu vara klarlagt att AE var svårt skuldsatt och att den egendomliga af-
fären var en skentransaktion och ett sätt att undanhålla fordringsägarna familjens lösegendom. 
Brevet fungerade i praktiken också som säkerhet för ett pengalån från Gustaf Kinberg. 

Brevet innehåller, förutom en ganska lång lista av det försålda, huvudsakligen bestående av 
möbler, sängkläder och husgeråd, en förklaring att det angivna godset försålts mot en ersätt-
ning av 4996 riksdaler riksmynt samt påteckningar om att brevet mottagits och handlagts av 
Tingsrätten den 11 och 12 november 1866. Av viss betydelse för denna affär har dels en svår-
läst påteckning av Expeditionskronofogde Carl Anton Nordvall: 

”I afseende å förestående af mig meddelade bevis göres den reservationen att af den försålda 
lösegendomen blifvit under den 20 november 1863 utmätt för Kronolänsman A E Lundgrens 
skuld till Regementsväbeln G C Möller i Bräcke 400 riksdaler ; 5 kor och qvigor och ett svart 
sto varunder dock å kapitalet afbetalats till Executor Kronolänsmannen G W Lange34 326 
riksdaler 93 öre så att numera å hufvud[skulden?] endast återstår 73 Rdr 7 öre … förutom 
upplupna räntor samt lagsökningar [och expeditions?-]kostnader. Attesteras” (Nordvall) 

Dels en anteckning av köparen, Gustaf Kinberg: 

”Som priserna å förestående Köpeafhandling synes mig vara för högt upptagne så antages 
denna Köpeafhandling såsom säkerhet för endast kontant erlagde 2350 Rdr Rmt jemte derå 
en half procents ränta i månaden till betalning sker, beräknad från den 7 november 1966.” 
(G. Kinberg) 

Gustaf Kinberg dog kort härefter, den sista april 1867 i Vårgårda. Hans brorsdotter och husfö-
reståndarinna, Juliana, ärvde det mesta, men bouppteckningen visar att även andra släktingar 
fått del av arvet – dock, så vitt vi vet, inte AE. 

Juliana Kinberg flyttade till Borås efter Gustafs död. I Borås utfärdades (av henne eller tidiga-
re av Gustaf, och lagfors i så fall i Borås) den 28 september ett gåvobrev, där AE:s lösöre 
skänks till Lundgrens barn. Sic! 

Nu är det fritt fram att välja mellan de två scenarion som skissades ovan! Summan av karde-
mumman blev iallafall att AE blev stadd vid kassa med hjälp av pengar från sin mentor, om 
än mindre än väntat och i form av förtida arv35. Samtidigt blev familjens egendom formellt 
skyddad mot utmätning.  

Av historien sluter vi oss också till att AE åtminstone redan hösten 1866 brukade sitt arrende i 
Ramseröd och även bodde där (eftersom AE:s handlingar var undertecknade där), vilket inte 
kyrkobokföringen hade kläm på. 

Det kan också vara intressant att spekulera i vad det var som timade rent praktiskt hösten 
1866. Hur hade kontakten och transaktionen med den gamle och, förmodligen, nu ganska 
skraltige Gustaf Kinberg gått till? 

Att genomföra denna affär enbart brevledes var kanske möjligt, men känns inte troligt. Bl a 
var tiden mellan köpebrevets upprättande den 7 november och lagfarandet den 11 bara fyra 
dagar. Ett personligt sammanträffande verkar rimligare. Men resan mellan Uddevalla och 

                                                   
34 Lange var kollega till AE och Nordvall var en av hans chefer, se sid 12. Pinsamt? 
35 2350 riksdaler riksmynt år 1866 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 135016 SEK år 2008 mätt med konsu-
mentprisindex. Elle 2350 riksdaler riksmynt år 1866 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 3023032 SEK år 2008 
mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. 
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Vårgårda är lång och AE måste ha erfarenheterna från sin ”utvandring” till Bohuslän och kan-
ske någon återresa till Järpås (moderns begravning?) i minnet. 

Dock hade något hänt sedan dess med kommunikationerna i området: UWHJ (Uddevalla – 
Wänersborg – Herrljunga Jernväg) började byggas 1863 och öppnade etappvis för trafik 1866 
– 67. 

Mellan Uddevalla och Salstad och mellan Vara och Herrljunga öppnades banan för trafik den 
17 oktober. Mellan Salstad och Grästorp samt från Vara till Håkantorp öppnades den 15/12. 
De 1½ milen mellan Grästorp och Håkantorp fick man resa landsväg, på det gamla vanliga 
sättet, tills dess att hela banan öppnades för trafik den 17 maj 1867. Banan var drygt 9 mil och 
smalspårig; maxhastigheten 21 km/tim. Vilken enorm skillnad det måste varit mot skjutsvä-
sendets tre – fyratimmars tvåmilaetapper, med hästbyten och övernattningar! 

Om AE bestämde sig för en resa till Vårgårda hösten 1866, kunde han alltså åka tåg en stor 
del av vägen. Den ”otågade” sträckan Salstad – Vara var drygt 3 mil landsväg, med skjutsar 
som sannolikt var väl anpassade till tågen. 

Att åka tåg på Västra stambanan var inte längre någon nyhet. Den öppnade redan på senhös-
ten 1862. Och i stationshuset i Vårgårda bodde AE:s mentor och välgörare, den mycket välbe-
ställde f. possessionaten, Gustaf Kinberg, i en hyreslägenhet… 

Ett år efter dessa händelser, 1867-12-13, tog familjen ut sitt flyttbetyg till Bäve. 

Stadsfiskal i Strömstad 1871 

I mitten av oktober 1870 avled dåvarande stadsfiskalen i Strömstad, Gustaf Högberg. Han 
bodde i 4:e roten nr 35 och var änkling med två hemmavarande barn. 

Hur AE fick jobbet som stadsfiskal är inte känt. Det är rimligt att tro att han besökt sin mor-
bror, provinsialläkaren Johan Gustaf Winberg, innan denne avled 1855, och att han därmed 
stiftat någon bekantskap med staden och dess mondäna badortsliv. Vad som nu, femton år 
efter Gustavs död, ”triggade” honom att söka/ta jobbet som stadsfiskal, vet vi inte, men visst 
kan vi förmoda att hans släktskap med Johan Gustaf inte var till någon nackdel vid anställ-
ningsproceduren i en småstad med 2000 innevånare (”… gamle doktorns systerson…”). 

1871-10-20 tog familjen ut flyttbetyg, som 11-04 inlämnades på pastorsexpeditionen i Ström-
stad36. Vi kan dock anta att AE tillträdde tjänsten tidigare under året och återkommer till detta.  

Flytten innebar nog ett mera dramatiskt uppbrott för familjen, än de tidigare flyttningarna, 
men man hade ju vana vid att hantera de praktiska bekymmer som var förknippade med byte 
av bostad. 

I Strömstad tillträdde AE egentligen två tjänster, dels som stadsfiskal37 och dels som t. f. 
landsfiskal38. Den ena var en kommunal anställning, den andra statlig och båda innehöll 
”åklageri”, uppbörd och polisiär verksamhet och överlappade nog varandra. Vi vet inte (än) 
om båda tjänsterna hängde ihop sedan tidigare (efter Högberg), eller om AE fick landsfiskals-
sysslan som ett senare påkommet ”extraknäck”. 

                                                   
36 Av AE:s betyg framgår att han är gift sedan 1853, godkänd i innantilläsning och kristendom, vaccinerad mot smittkoppor 
samt har tillträde till nattvarden och, under ”frejd”, att han har medborgerligt förtroende. 
37 Stadsfiskal, fram till 1965 motsvarighet till dagens chefsåklagare eller polismästare, med ansvar som allmän åklagare samt 
eventuellt som polischef i särskild stad. Ursprungligen var stadsfiskalstjänsten en kommunal tjänst, medan landsfiskal var en 
tjänst i staten, och stadsfiskalen anställdes och avskedades då av magistraten i respektive stad. [Wikipedia] 

38 Från 1600-talet fram till 1917 fanns en statlig tjänsteman benämnd landsfiskal. Han hade inte samma funktion som de 
landsfiskaler som fanns 1917 – 1965. Landsfiskalerna på AE:s tid var biträden till landshövdingen och specialåklagare för att 
kontrollera kronans inkomster, utgifter och påbudens efterlevnad. Hans uppgift var att föra felaktigheter till åtal. Han lydde 
under länsstyrelsen, men JK var från 1780 den centrala myndigheten. Landsfiskalens lön utgick delvis genom provision på 
böterna i mål han vann i domstolen. Och han var sällan populär… 
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Från ”lantisar” till ”stabor” i 4:e roten no 36 
Liksom socknarna, och (efter 1862) kommunerna på landsorten, var städerna indelade i rotar. 
I varje rote ingick ett antal numrerade fastigheter (husnummer). Nummer 36 i 4:e roten blev 
familjen Lundgrens första adress i stan. 

Av familjens sociala liv i ”Strömmen”39 har jag inte hittat så många spår, men de finns säkert. 
Av Hårdes vet vi att företrädarens barn, Anders och Abela Högberg, bodde i grannfastigheten 
och att åtminstone Abela (som kallades Bela) blev en livslång vän med lundgrensdotern Ceci-
lia. 

Stadsfiskalen själv bör ju ha lämnat en hel del dokument efter sig i tjänsten, men det fordrar 
forskning i arkiv, som ännu ej besökts. I en bok om Strömstad omtalas att han stundom piska-
de ”buset” med sin käpp. Det var kanske normalförfarande, eftersom det sägs att även hans 
företrädare i ämbetet hade samma vana. 

Den, numera pensionerade, polisinspektören Bertil Anderklev, har skickat några kopior av 
stadsfullmäktigeprotokoll, där lönekrav från AE avhandlats. Det är intressant läsning. 

I oktober 1871, alltså redan i samband med familjen Lundgrens uppbrott från Uddevalla, be-
handlade fullmäktige en, uppenbarligen ganska hårt formulerad, inlaga från AE, där han be-
gärde löneförhöjning. Begäran om löneförhöjning visar att AE tillträtt befattningen som stads-
fiskal flera månader innan han fick flyttbetyg från Bäve. Kanske kom familjen till Strömstad 
redan på nyåret eller på våren, men i varje fall fanns AE där från försommaren 1871, eftersom 
ansökan avser tiden från 1 juni. Begäran var kraftig – från 150 riksdaler per år till ettusen – 
och argumenteringen tuff: 

Företrädaren ”herr Högberg” hade haft 1000 Rd, men då ingick befattningen som stadskamrer 
samt andel i indrivna böter. Efter Högbergs död tillsattes en särskild kamrer och andel i böter-
na skulle inte längre utgå till rättstjänarna40. 

Diskussionen i fullmäktige sammanfattas i protokollets §5, tillsammans med beslutet att 
dubbla stadsfiskalens lön till 300 Rd/år och påpekandet att det fanns möjlighet att överklaga. 

                                                   
39 Rosenberg 1882: Strömstad i Göteborgs och Bohus län. Stad, belägen på ömse sidor af den nära 3/4 mil långa sjön 
Strömsvattnets (nedre delen af Strömsån) mynning i Kattegatt, 2 mil s. om norska gränsen vid Svinesund, omgifven af Skee 
och Tjernö snr i Vette hd. Strömmen, såsom folket i orten ännu kallar staden, var ursprungligen ett fiskeläge, hvilket efter 
Bohusläns förening med Sverige började vinna betydelse, så att köpingsrättigheter vunnos år 1666. Några år senare kallas 
den förträffliga hamnplatsen stad och Strömstad, efter att sannolikt 1672 ha erhållit stadsrättigheter, hvilka bekräftades 1676. 
Samma år nedbrändes emellertid under kriget den unga staden, som dock återuppbyggdes och af Karl XII åsyftades blifva en 
af rikets militära hufvudpunkter, hvilket 1717 beredde den då befästa platsen ett hårdt, men dock tillbakaslaget anfall af 
Tordenskiold. Ogynsam täflan med den norska grannstaden Frederikshald och inskränkningar i handelsfriheten bidrogo 
väsentligt till att Strömstad efter detta krig blef och förblef föga mer än ett fiskeläge. Först under de senaste årtiondena har en 
anmärkningsvärd förbättring egt rum, hvarvid stadens egenskap af mycket besökt badort, (Sveriges äldsta hafsbad.) väsentligt 
medverkat. Efter en större eldsvåda 1876 och en mindre 1880 har stadsplanen blifvit reglerad och många nya hus uppstått, 
jemte det de kala klipporna erhållit planteringar. Bland stadens inrättningar äro att nämna postexpedition, telegrafstation, 
bankkontor, sparbank, tullkammare, stor badinrättning med societetshus, stadskällare och gästgifvaregård, navigationsskola, 
lägre allmänt läroverk och andra skolor. Från tryckeri i staden utgifves en halfveckotidning. De industriella anläggningarna 
äro de vanliga, såsom bryggeri och garfverier samt ett mindre skeppsvarf och en tobaksfabrik. Handeln är ej betydlig, fisket 
är emellertid alt jemt af vigt. Stadens flotta räknar 32 fartyg med 3,427 tons drägtighet. Regelbunden ångbåtsförbindelse eger 
rum på linien Kristiania-Göteborg såväl som med Frederikshald, hvilken stad sammanhänger med svenska jernvägsnätet. 
Skjuts lemnas till Hogdal 1,3 mil, Eigst 0,8, Kållekind 0,7 och Östby 1,8 mil. Stadens område utgör 838 tnld. Folkmängden 
är i jemnt stigande och uppgår till 2,219 personer. Uppskattningsvärdet utgör 1,458,600 kr., hvaraf blott 30,000 kr. för jord. I 
kyrkligt hänseende är staden annex till Skee. En metodistförslg har bildats i staden, som dessutom har ett missionshus. 
40 Detta tycks ha varit en sanning med modifikation. I bouppteckningen efter AE 1880 anges en summa under ”Tillgångar” 
om 184,25 som ”Bötesandel”. 
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Ett överklagande blev det tydligen omedelbart, för vid ett fullmäktigemöte den 29 januari 
1872 är ärendet uppe till förnyad behandling. I sammanträdesprotokollets §4 meddelas att AE 
till Kungl. Befallningshavande41 ingivit klagomål över det tidigare beslutet och nu hade 
landshövdingen begärt yttrande från staden. Beslutet blev att uppdra åt ”Konsul Lundgren [det 
fanns minst en, kanske två släkter Lundgren i stan, utöver stadsfiskalens familj och de var inte 
släkt med varann och i varje fall inte med AE], Apotekare Burman och Friherre Cederström 
att upprätta förslag till ifrågavarande förklaring”. 

F n finns inget dokument tillgängligt, som visar utgången av överklagandet. Förmodligen blev 
det ”inget av’et”, för halvtannat år senare, den 14 oktober 1873, hade AE ånyo skrivit till 
fullmäktige. Av protokoll från detta datum (§4) framgår att han nu sökte påökt med 400 Rd 
Rmt/år. Man beslöt att ge honom hälften fr o m 1 januari samma år. Dessutom skulle drätsel-
kammaren42 anmodas att ”därest så ske kan, vid de stora arbetsföretag, som kommer för sta-
dens räkning att företagas, söka bereda Stadsfiskalen någon biförtjenst i egenskap af tillsyns-
man”. 

Summan av denna kardemumma bör ha varit att AE hade haft 300 och fick, fr o m 1873, 500 
kronor/år och eventuellt något extraknäck43. 

                                                   
41 Landshövdingen 
42 Drätselkammaren var ett utskott, valt av stadsfullmäktige, för att sköta stans ekonomi 
43 500 kronor år 1873 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 24608 kronor år 2008 mätt med konsumentprisindex. 
Eller 500 kronor år 1873 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 464921 kronor år 2008 mätt med löneindex för 
manlig industriarbetare/hantlangare. 
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Flera flyttningar i stan 
Under sin sejour i Strömstad flyttade AE med familjen flera gånger. 1873 flyttade man inom 
roten till No 18 och 1877 (efter stadsbranden 1876) till No 42A, sedan 1878 därifrån till 3:e 
roten No 12. 

AE dör och Chatarina blir änka 1879 

AE dog i uraemi (urinförgiftning) på lasaret-
tet i Strömstad 1879 vid 58 års ålder och är 
begravd på Strömstads kyrkogård. AE:s brist 
i boet upptecknades44 efter hans död till 421 
kronor45.  

I beloppet ingick en halv årshyra och en skuld 
till Påågs speceriaffär på 94 kronor46  

Hans änka, Chatarina, som så småningom 
stavades Katarina, överlevde honom med 
drygt 30 år och hade nog ett kämpigt liv, in-
ledningsvis med hemmavarande barn i form 
av Cicilia och Clara.  

C/Klara, min farmor, var 14 år när hon blev 
faderlös. Det bör ha varit året innan hon vis-
tades i Järpås för att "läsa för prästen" och 
konfirmeras. 

 
Bilden på Katarina är den enda kända 
och sannolikt tagen kring 1900, kanske ef-
ter flytten till sonen i Göteborg. 

En titt ytterligare i Bertil Anderklevs protokollskopior visar att Katarina nog hade det knapert. 
Den 8 januari 1881 handlar Stadsfullmäktiges §7 om en ansökan från ”aflidne Stadsfiskalen A 
E Lundgrens Enka, Fru Katharina Lundgren” som beviljades ”ett belopp af 100 kronor för en 
gång och att af drätselkammaren utbetalas47”. 

Livet blev säkert lättare för Katarina så småningom, när barnen flög ut och sonen Carl Svante 
lyckades bli självförsörjande med god marginal. 

                                                   
44 Bouppteckning i Strömstads rådhusrätt och magistrat AIIe:2 Arkiv Digital Bild 198 NAD: SE/GLA/11953 
45 421 SEK år 1880 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 22430 SEK år 2008 mätt med konsumentprisindex. Eller 
421 SEK år 1880 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 379101 SEK år 2008 mätt med löneindex för manlig 
industriarbetare/hantlangare. 
46 94 SEK år 1880 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 5008 SEK år 2008 mätt med konsumentprisindex. Eller 94 
SEK år 1880 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 84645 SEK år 2008 mätt med löneindex för manlig industriar-
betare/hantlangare. 
47 100 SEK år 1881 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 5219 SEK år 2008 mätt med konsumentprisindex. Eller 
100 SEK år 1881 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 86409 SEK år 2008 mätt med löneindex för manlig indu-
striarbetare/hantlangare. 
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På sensommaren 1888 utsändes från ”postiljon Iwars-
sons hus”, dvs från änkefru Katarina Lundgren, vidstå-
ende inbjudan. Vilka som fick den och vilka som sedan 
deltog i firandet av detta, för oss så betydelsefulla, 
dubbelbröllop är inte känt. Om Katarina fortfarande 
hade det fattigt var det kanske inte så många. 

Av inbjudan kan vi kanske sluta oss till hur berörda 
ville stava sina namn vid denna tid: Cicilia (i födelse-
boken Cecilia), Carl (senare stavade han Karl), Klara 
(döpt Clara) och Chatarina (skrevs nu officiellt Katari-
na men var döpt Chatrina). Chatrina Johannesdotter 
hade också blivit Chatarina (Katarina) Lundgren! 

På riktigt gamla dar bodde Katarina hos Carl Svante i 
Göteborg där hon, enligt Hårde, också dog.  

I kyrkobokföring anges hon inte utflyttad utan död i Strömstad 3:e roten No [5?] (tumor intes-
tine) 1910-12-24 [Dödboken 1910]. Hon är begravd i Carl Svantes grav i Göteborg (Kristi-
ne?).  

Vi ska strax återknyta och fördjupa bekantskapen med AE:s och Katarinas ättlingar. Eftersom 
vi då passerar sekelskiftet och förpassas till 1900-talet kan det vara lämpligt att först komplet-
tera bilden av AE:s liv genom att försöka beskriva hans tid i ett historiskt perspektiv. 

AE:s 1800-tal 

Efter Gustav III minskade kungamakten igen, till följd av svaga regenter. Till följd av det ka-
tastrofala kriget på Frankrikes sida mot Ryssland förlorades Finland, som varit ett med Sveri-
ge i 800 år! Den nationella moralen och självförtroendet stod på en låg nivå. Från detta lågvat-
tenmärke kunde det egentligen bara bli bättre: 

• 1809 års regeringsform tillkom som ett resultat av den 
kulturella och filosofiska utvecklingen under Upplys-
ningstiden och innebar yttrandefrihet och en genomtänkt 
maktfördelning mellan ständerna och kungen. 

• Med Karl XIV Johans tillträde ─ som kronprins 1810 
och kung 1818 ─ återfick landet en duglig och stark re-
gent. 

• Union med Norge 1815 – 1905. 
• Från 1840-talet inträdde en ytterligare och tydlig libera-

lisering av samhället och många reformer genomfördes 
därefter. 

• 1842 stadgades  om allmän folkskola. 
• 1846 upphävdes skråväsendet, varvid kvinnan fick lika 

arvsrätt och möjlighet till näringsverksamhet. 
• 1862 inrättades landskommunerna med formell beskatt-

ningsrätt. 
• 1865 kom riksdagsreformen med representativ monarki, 

politiska partier och tvåkammarsystem. Ständerna av-
skaffades.  

Anders Ephraim Lundgrens stund på jorden sträckte sig, helt symmetriskt, mitt i 1800-talet. 
Han slog upp sina ljusblå (?) 21 år in på seklet och la ihop dem för gott när det var 21 år kvar 
till nästa. Som egentligen varje annan period i landets historia – men ännu mer så – var det en 
helt exempellös tid. Efter att stormaktsväldet slarvats bort i 1700-talets galna krig och virriga 
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utrikespolitik – schabblet kulminerade med förlusten av Finland 1809 – vände de ekonomiska 
och sociala indikatorerna brant uppåt. 

Seklet karaktäriserades av fred sedan 1814, 
dramatiskt minskande barnadödlighet, ökan-
de produktion i jordbruket, folkbildning, in-
dustrialisering, utvecklade kommunikationer 
(kanaler, ångbåtar, järnvägar, telegraf), par-
lamentarism och demokratisering. Diagram-
met visar befolkningsutvecklingen under 
AE:s 58 åriga liv48. Denna s k demografiska 
transitions orsaker sammanfattades av Esaias 
Tegnér med orden: ”Freden, vaccinet och 
potäterna”. 

Mot slutet av århundradet avtog det franska 
inflytandet på kulturen och vetenskapen och 
en nyorientering ägde rum mot Tyskland, 
England och, mycket som en följd av utvand-
ringen, Nordamerika. 

 

Mot slutet av århundradet hade industrialismen kommit så långt att perioder med högkonjunk-
tur tydligt kunde urskiljas. 1870-talet var en sådan period, liksom 1890-talet ända fram till VK 
1. 

Många folkrörelser uppstod under 1800-talet, med syftet att skapa inflytande för olika intres-
segrupper. 

Trots en positiv utveckling var seklet inte bekymmersfritt. Den ökande befolkningen på 
landsbygden hade det periodvis besvärligt med försörjningen och städernas växande arbetar-
klass hade det svårt mot slutet av århundradet. Missväxtår skapade svält bland de sämst lotta-
de och epidemier tog tull på befolkningstillväxten.  

1830 − 1890 var en besvärlig tid för lantbruket. Perioden var den kallaste under hela millenni-
et och innebar upprepade missväxtår. 1867 var t ex våren och försommaren så extremt kall, att 
vi inte har haft någon motsvarighet till detta senare, med undantag för 1888. Båda dessa år var 
missväxten mycket svår. ”Bucklan” på kurvan över befolkningstillväxten ovan, när AE är 46 
– 47 år gammal och flyttade till Ramseröd, kommer av detta och av den utvandring, som trig-
gades av mångas oförmåga att livnära sig49.  

Under denna långa period härjade också inledningsvis koleran och mot slutet scharlakansfe-
ber, båda dessa sjukdomar var extremt dödliga50.  

Bohuslän blev svenskt genom freden i Roskilde 1658. Som ett resultat av försvenskningen 
blev Kungälv, Marstrand och Uddevalla av med sina rättigheter som s k stapelstäder, eftersom 
Göteborg skulle favoriseras med all import och export på västkusten51. Efterhand lättade man 
på bestämmelserna och sjöfarten kom, vid sidan av fisket och jordbruket, att i allt högre grad 
sätta sin prägel på försörjningen. 

Landskapets sillperioder är omtalade. Den största inföll under 1700-talet och slutade, plötsligt 
och med stora problem som följd, 1809. Sedan kom sillen igen 1877 och perioden varade till 

                                                   
48 Diagrammet grundar sig på siffror från SCB. 
49 Omkring en miljon svenskar emigrerade, främst till Nordamerika, mellan 1860 och VK 1. 
50 Även mässling uppträdde som epidemier, ofta med dödlig utgång, medan däremot smittkopporna hade försvunnit efter att 
vaccineringen blivit allmän i början på seklet. 
51 ”Strömmen” fick köpingsrättigheter 1667, men det är inte riktigt belagt när stadsrättigheter utfärdades. I ett kungabrev från 
1672 kallas samhället "staden Strömstad" och hade redan borgmästare och råd. Den förste borgmästaren hette Anders Jutter-
bock. Stadsrättigheterna fastställdes iallafall av Karl XI den 15 april 1676. [Wikipedia] 
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1899. Då blev bl a öarna utanför Strömstad ett sjudande industricentrum. På Syd Hällsö, 
Holmen Grå, Syd Långö och Nord Öddö låg sillsalterier, på Killingholmen och Syd Långö 
tunnbinderier och på Nord Öddö även ett barkeri, där garn och andra fiskeredskap impregne-
rades52.  

 
Kartan här är uppmätt omkring 1880, efter branden 1876 men oklart om före eller efter den senare branden 
1880. 

 

Strömstad blev under 1800-talet en uppskattad och mycket frekventerad badort. Badgästerna 
var kapitalstarka, ofta högutbildade och präglade stan kulturellt, socialt och ekonomiskt på 
somrarna. Anders Hårde beskriver det bl a som ”Gustav Winbergs kungarike53” och citerar 
landshövdingens (Eskil Olán) utsaga om Strömstads baderskor: 

” ’I gyttjans ingnidande, i duscharnas användning, i sorgfällig behandling efter badet äro baderskor-
na i sanning oförlikneliga, så att önskligt vore att man från flera av de andra badplatserna skickade 
sina kärringar till Strömstad för dressering.’… Andra tider, andra seder och andra landshövdingar.” 

Chatrinas och AE:s avkomlingar 

Katarina födde nio barn mellan 1853 och 1868, fem flickor och fyra pojkar. Två flickor dog i 
späd ålder. De tre överlevande döttrarna gifte sig och fick barn. Två av dessa släktgrenar har 
vi hygglig ”koll på” och där finns nu gott om barnbarns barnbarns barn till AE och Katarina.  

Tre söner gick till sjöss, varav en emigrerade till USA och dog, enligt Hårde, så småningom i 
Kapstaden. Dock är kyrkobokföringen osäker om alla tre: ”Lär vara bosatt i Nord Amerika…” 
”Uppgifter saknas…” ”Ej haft uppgifter om honom sedan 14 år…” ”Infann sig ej till inskriv-
ningen…” ”Tros vara död…” Om dessutom familjen inte visste (ingenting finns i familjetra-
ditionen), så verkar det mycket konstigt. Att en försvinner till sjöss, utan att man får besked 
om dödsfall eller olycka, kan väl hända, men tre bröder, som dessutom gick på olika båtar!? 

En av sönerna, Carl Svante, blev framgångsrik och tog hand om modern på gamla dar. Han 
gifte sig aldrig men höll sig nogsamt hemifrån från tidig ålder – med minsta illvilja och i ske-
net av övriga söners liv (och att modern senare valde (?) att begravas i Göteborg) skulle man 
kunna tro att det var avsiktligt och att orsaken var AE. 

Barnen, i förekommande fall med stamtavlor54, framgår av schemat på nästa sida. Om den ska 
bli korrekt fordras säkert både korrektur och vidareutveckling, särskilt när det gäller de yngsta 
generationerna! 

                                                   
52 [http://web.telia.com/~u52607377/besoksmal.html] 
53 AE:s morbror, död 1855, provinsialläkare och ’baddoktor’ 
54 Jo, det heter ”stamtavla” när man redovisar mänskliga avkommor! Motsatsen, en redovisning av förfäder och -mödrar heter 
”antavla”. 
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I detta schema har nu levande ättlingar, som inte lämnat tillåtelse enlig personuppgiftslagen, 
strukits. I de flesta fallen har de inte heller tillfrågats. De tomma fälten visar antalet kända 
ättlingar. 

Barn Barnbarn Bbb Bbbb Bbbbb 
Adolfina, sömmerska, f 1853-
09-26 i Utby Tofta, Herrestad, 
g m Johan Wilhelm Jacobsson, 
bokhållare f 1857 

Gertrud Kristina Katarina  f 1884 Johan Wilhelm var född i Kville. Paret bosatte sig i Grebbestad och 
barnen föddes där. Ev senare generationer är ännu okända. Signe Vilhelmina f 1887 

John Efraim Carl Gustaf f 1891 g m kusinen Elly Olsson, dotter t Cicilia & Albert; barn se Elly nedan. 
Anders Gustav, sjöman f 
1854-11-23 i Utby Tofta, Her-
restad. 

Enligt skolmatrikeln var han elev vid Skara Skola läsåret 1866 – 67. Anteckning i A1:19 6/13, 1884: ”Tros vara 
död. Ej haft underrättelser om honom sedan 14 år”. Anteckningen upprepas till 1895. 

Johan Efraim, sjöman f 1856-
09-10 i Utby Tofta, Herrestad.  

Utvandrad t USA 1884-09-26, död i Kapstaden 1887-09-02 [Hårde]. En anteckning i A1:19, 1884-09-25 säger att 
han "lär vara bosatt i Nord Amerika". 

Carl Svante f 1858-09-25 i 
Hogen, Herrestad. 

Bokhållare, grosshandlare. Var först snickarlärling, praktiserade i Stockholm 1866-67, sedan handelsbiträde i 
Strömstad. Grebbestad 79-83, därefter Göteborg. [Hårde]. Död 1919-06-15 i Göteborg 

Clara 1860 – 1862 Clara föddes och dog i späd ålder i Hogen, Herrestad. 
Cicilia  f 1861-11-16 i Hogen, 
Herrestad, g m Georg Albert* 
Olsson, bokhållare f 1859. 
 
Flyttade 1882 fr 3:e roten no 
17 t Gbg Christine, g 1888, fr 
Gbg Domkyrkoförs t Strömstad 
1:a roten no 66 våren 1891. 
Död i Strömstad 1953-07-29. 
 
Anders Hårde har gjort en 
släktkrönika om Cicilia, Albert 
och deras ättlingar. 

Nanny* Katarina  1893-1969, g m 
Adrians 

  
 

 

  
 
 

Elly* Cicilia 1889-1976, g m kusinen 
John Jacobsson, son t Adolfina & 
Johan 

 
 

 
 

  

   

Claes, f 1863 i Trollgild (möj-
ligen Hogen), Herrestad 

Till Uddevalla 1872, åter t Strömstad, våren 1882 t Gbg med sjömansbok. [Hårde]. Eldare. ”Kvarstående obefint-
lig sedan åren 1883-1890. Göteborgs domkyrkoförs” [Sveriges befolkning 1890] 

Klara  f 1865-01-03 i Trollgild, 
Herrestad, g m Carl Dahlstedt, 
veterinär f 1862-07-26. 
 
Konfirmerad i Järpås 1880. 
Bott i Gbg runt 1884 [Hårde] 
ev utan att ha varit skriven 
där?  
 
Gift 1888-10-15 (Carl Dahl-
stedt kvackade i Strömstad 
1886 och Uddevalla 1887), 
utflyttad till Västerlanda, sena-
re Hjärtum (1890 Esperöd, 
1897 Graveröd). Dog på Gra-
veröd 1943-05-26. 

Anna Karolina  1889-08-15 Tvillingarna Anna och Ester föddes i Västerlanda och båda dog i späd 
ålder, Anna i november 1889 och Ester våren 1892 i Esperöd, Hjärtum. Ester Emilia 1889-08-15 

Karl-Axel Henning*  1891-1954, 
säljare, g m Irma f Appelgren 1899-
1987 

Bjarne 1928-2003, 
civing, g m Margareta 
Elisabet 1929 

  

  

 
 
 

Anna* Maria Viktoria  1892-1956, g 
m Erik Sandblom <1> och Ivar Wal-
ler <2> 

<1> Sixten Dahlstedt 
1921-2004, veterinär, 
g m Margaretha Gadd 
1918-1994 

  

<2>  
 

 
 
 

 
 
 

Anders Hugo Sixten* 1895-1922, 
veterinär 

Sixten dog i spanska sjukan i Borås, där han tillträtt en veterinärtjänst. 

Karl Svante Gunnar* 1903-1981, 
kamr, g m Lillie f Andersson 1909-
2001, kamr 

Tom* Gunnar  1941, 
övlt, g m Marianne 
Svensson 1944, ass. 

Thomas 1974, vd, 
s m Ann-Sofie 
Werneberg 1977, 
banktjm  
Mats 1976, kapten, 
g m Åsa Grehag 
1976, fil lic. 

 
 

 
 

 
 
 

Helena Juliana 1868-1870 Helena föddes och dog 1½ år gammal i Ramseröd, Bäve. 
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Kvarstående forskningsbehov 

Inför starten av släktforskarkursen 1997 träffade jag en god vän och dokumenterat duktig 
hembygdsforskare, i ”vår” avdelning på biblioteket. På frågan om han hade släktforskat sva-
rade han: ”Det är färdigt.” Då godtog jag hans självklara utsaga – det gör jag absolut inte nu! 
Är det något jag lärt mig under dessa drygt tio år så är det just detta: Det blir aldrig färdigt! 
Det finns alltid mer information att inhämta, konsten är att lura ut var man ska leta – och att 
mobilisera orken och intresset att göra det! 

Spåren efter AE:s liv är skolexempel på detta: Det måste finnas massor av skriftligt material i 
privata eller allmänna arkiv från hans verksamhet. Något av anteckningar och räkenskaper 
från hans förmanskap på godsen borde fortfarande gå att spåra. Och självklart finns det mas-
sor med papper från hans karriär som länsman och stadsfiskal. Om inte annat borde domböck-
erna innehålla mycket som han direkt eller indirekt påverkat eller orsakat. Landsarkivet i Gö-
teborg är en självklar plats att fortsätta på55. 

Om jag får lust att ”ta ett tag” i Anders Ephraim igen, så blir inriktningen på följande. 

• Skolmatriklarna från Skara dokumenterar knappast själva skolgången utan är mera mini-biografier av 
eleverna. Finns det samtida handlingar i form av betyg e d? 

• Anders Hårde förmedlar en uppgift om att AE vistades ”som 17-åring på Qvarn”, något jag inte kunnat 
återfinna eller tolka. 

• Varför beger han sig till Bohuslän? Morbror Gustav, doktorn i Strömstad, kanske hade stor betydelse 
för detta, men det var en bra bit mellan Strömstad och Lysehalvön. Kanske fanns det andra kontakter? 
Att fördjupa sig i Gustav Winbergs liv och leverne skulle kanske ge besked om detta? 

• AE hade en sannolikt en reskamrat med sig på sin utresa till Bohuslän, Petter Nilsson, född i Saleby. 
Det vore intressant att ”forska tillbaka” på honom, för att se hur den kontakten såg ut. 

• Mina efterforskningar, om hur AE träffade Chatrina, känns ofullständiga. En noggrannare läsning av de 
gamla flyttlängderna och husförhörslängderna behövs, för att se om de kan ha träffats under AE:s tid på 
Holma. 

• För tio år sedan skrev jag till (några av) de nuvarande godsägarna på gårdar där AE jobbat. Det blev en 
del artiga svar men inte så mycket resultat av den korrespondensen. Kanske finns det ändå intressanta 
gårdsarkiv nånstans? 

• Varför sadlade han om från lantbruket till lantstaten och blev ”fogde-hjälpare” och polis? Det finns kan-
ske inget material, som kan ge ledtrådar om hans funderingar om detta, men ett utbildningsintyg, re-
kommendationsbrev eller en ansökan ligger möjligen någonstans och väntar på en tursam sökare? 

• Skriverierna om Wester Trollgild – vilken roll spelade AE där? Riksdagsmotionen (?) borde gå att hitta, 
om den någon gång fanns. Centralbyråkraternas arkivering skall man väl kunna lita på? 

• AE hade dokumenterat dåliga affärer, vilket framgår av ”affären” 1866 och av bouppteckningar både ef-
ter modern och efter honom själv. Vilken betydelse hade 1860-talets missväxt för detta och för beslutet 
att bli ”stabo” i Strömstad? Dåliga affärer har alltid genererat både inofficiella och officiella papper. En 
del har vi hittat och redovisat. Finns det fler? Det vore intressant att få en uppfattning om vad AE:s då-
liga ekonomi berodde på. 

• Sönernas liv fick alla ett märkvärdigt förlopp. Att forska på t ex de tre sjömännen Lundgren i sjömans-
husens arkiv eller/och i emigrantregistren, skulle kanske ge intressanta resultat. 

I avvaktan på resultatet av denna fortsatta insats väntar jag nog med att offentliggöra min upp-
fattning om vad AE var för sorts människa. Tänk om karln hade skrivit dagbok! Och tänk om 
den återfunnes!! 

 

 

 

 

  

                                                   
55 Anders Hårde har forskat om AE i Landsarkivets material, men där måste finnas mer… 


