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1700– talets Kållandsö   

 

Kållandsö var uppdelat i tre delar och levde i stort sett skilda från varandra, 

den äldsta delen var landområdet mellan Kinneviken i öster och Otterstads 

viken i väster. 

Vägen mellan Ullersund, Öboängen och Sunnerby Backa sammanbands med 

en bro som kallades Sunnerby bro, senare en färja. Vägen från fastlandet 

kallades ”Grevens väg” efter Magnus Gabriel de la Gardie som lade grunden 

till Läckö Slott 1298. När Skarabiskopen Brynolf Algotsson började bygga 

sin borg fraktades mestadels all byggnadsmaterialet till byggnationen med 

båtar från olika orter runt Värnen. 

 

Den mellersta delen av Kållandsö har gräns mot vattnet från Otterstads 

viken med dess förlängning förbi Granudden, Ekebo och ut i Lindöviken 

och Spikefjorden.  

 

Och i väster Barnsjön, Bysjö samt Lillsjö och ut mot Sjövik detta 

landområde hade landfäste vid Ullersund. En bro byggdes fick namnet 

”Ullersbro”. I närheten av sundet ligger Senäte Egendom med det gamla 

Brattska gravkoret. Det var denna del av ön som började återvinna mark 

som låg under vatten. Här växte jordbruken upp, åkerarealen ökades 

genom att bönderna började dämma ut vattnet och sedan dränera åkrarna. 

Det första Torrläggningsföretaget kan noteras under tiden 1900-1902 som 

efter ett antal år upphörde. Torrläggningsarbet återupptog i början på 1930-

talet företaget ombildades till Tranebergs torrläggningsföretag.  

 

På denna del av ön bildades 1850 en samfällighet vid namn Sunnegata bys 

allmänning, kallades i ord mun ”Västbygge By:s Grannebacke” 

Den västra delen av ön dominerade Tranebergs egendom, dess skärgård 

sträckte sig från ett vattenbelagt område med början från Vänsjöviken över 

Barensjön belägen intill Hulans ägor vidare till Bysjön som låg mellan 

Skattegården och Olstorp, vidare ned till Lillsjö ut till Noreviken.  

Här fanns många statarstugor tillhörande Tranebergs egendom. 

Till Traneberg tillhörde Marie kapell som från början kallades Torsö eller 

Toresrid från 1100– talet. 

Greve Magnus Gabriel gjorde en restaurering 1668 därefter fick namnet  

St. Marie Kapell, som under 1700-talet verkade som sjömanskapell för 

Tranebergs hamnar
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Karta över Kållandsö i början av 1800– talet  

De skuggade områden är vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Marie Kapell 
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Västbygge By började att ta form redan på 1700– talet med markskifte i olika 

omgångar. Det var det första 1745. Sedan kom nästa 1789 då med första skiftet, 

andra samt tredje skiftet. Även fiskevattnet i Värnen fördelades 1861 då mellan 

byarna Sunnegata, Ekebo och Bergs byar 

 

Redan år 1745 verkställdes tegskifte(=markskifte) å Sunnegata byaskog i vilken 

följande gårdar ägde del. 
 

Nr 1 Sunnegata Skattegården Nr 2 Uppegården 

Nr 3 Sunnerstagården Nr 4 Smedegården 

Nr 5 Hulan Nr 3 Värnamo 

Nr 1 Lussebo Nr 1 Låkälle 

Nr 1 Eke   

I frågavarande skogsmark gränsade, från norr till väster räknat, emot Vänern, 

Tranebergs skifteslag, sjön Lillsjön, Bysjö samt Sunnegata bys med  

Ullered och Ekebo byar. Samtliga gårdar erhöll andel i skogen efter oförmedlat 

mantal med undantag av Vallen, som och endast erhöll hälften så stor andel eller 1/8 

mantal. 

 

1786-1787 åter föremål för storskifte, som fastställde den 13/2 1787. I detta skifte 

ingick förutnämnda gårdar med undantag av Låkälle, Eke samt Vallen 

. 

Dessa ägorna av Sunnegata by kallas Ves Böge By på senare tid blev namnet 

”Västbygge By” åren ,här startade en tradition 

 

Lussebo 1 Sunnegata  

Hulan 

Sunnegata  Smedegården Sunnegata  

Uppegården Sunnegata  

Sunnerstagården Sunnegata  

Skattegården Sunnegata  Värnamo 
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Ägarna och arrendatorera från gårdarna har styrt och ställt genom åren över sina 

jordbruk skog och fiske för 

 

Lussebo som från början en kronogård som sedan övergott till privat ägor där har 

bott  ”Lussebo” Larsson, Axel Tidblom samt Eva Torstensson med familj 

 

Hulan känner vi igen namn som Johan Jansson, Bröderna Johansson och Gösta 

Johansson. 

 

Smedegården en arrendegård från Läckö Kungsgård, övergick i privat ägo 1889 till 

Sven Johan Brink sedan har gården gott i arv till Johannes Martin och Hans Brink. 

 

Uppegården har varit en kronogård fram till 1970– talet då Bröderna Oskar  och 

Olof Isaksson, Gunnar Isaksson. Dessförinnan har Fredrik Otterberg samt sonen 

Anders Otterberg varit arrendatorer. 

 

Sunnerstagården är en äkta släktgård där nu sex genrationer verkat Fr. Lars 

Andersson, Anders Larsson, Sven Larsson Johannes Bengtsson August Larsson, 

Sven Larsson, Willis Larsson. 

 

Skattegården dess förste ägare vid namn J Johansson ägandet över- gick till Sven 

Claesson och där sonen Helmer Claesson. 

 

Värnamo vars ägare har varit Johannes Andersson, Johan Larsson, Gunnar 

Torstensson samt Matti Torstensson 
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Att det var stridigheter förr framgår av alla stämningsansökningar och 

handlingar som finns bevarade. Det var många som låg illa till när Kållands 

Häradsrätt med säte i Örslösa som stod för rättvisan. 

 

Att förfäderna fick använda alla slags metoder för att få debet och kredit att gå ihop 

kan man läsa i följande protokoll från den 25 mars 1850. 

Svensson i Låkälle (farfar till Karl Eklund Låkälle) begärde på stämman och fick 

löfte att uppsätta ett led (en grind) vid ändan av mot Risspången, 

mot en årlig ersättning av ett ”halvstop brännvin” vilket skulle medtagas vid nästa 

bystämma. 

På stämmorna kunde det nog gå ganska hett till efter en grannefogde inte skött sig, 

ur protokollet från den 7 maj 1866 framgår det att beslut togs att grannlådan och 

grannekorset återflyttades omgående till Svensson i Låkälle det var något som inte 

stämde. 

För att göra detta utsågs A Otterberg, Johannes Magnus Svensson i 

Uppegården, Anders Johan Svensson Olstorp samt Johan Jan Larsson i Värnamo. 

 

Ur samma protokoll som ovan. 

Ett förslag till en avreglering av stadgarna mellan av före pantnings fastigheten 

Magnusberg, som arrenderades av Christina Gyllenchryts från Vänsjö som hade 

begärt en lösen av arrendekontraktet för de återstående åren, mot en summa av 2 000 

kr. 

Efter en stund inställde sig lägenhetsinnehavaren fröken Christina Gyllenchryts från 

Vänsjö på mötet, för att erhålla besked av jordägarna över sin framställning, men vid 

tillfrågan härpå gavs ej, på någon lösen, de begärde att endast jordägarna skall vara 

närvarande vid en blivande försäljning. Christina Gyllenchryts vände sig till en av 

jordägarna Johannes Andersson i Sunnerstagården, som förut varit i del om inköpet 

av denna fastighet, med tillfrågan om han fortfarande var intresserad av köp vilket 

han sade sig vara. 

Och Johannes frågade övriga delägare om, ej någon annan här var hugad att köpa om 

så var fallet ville han härmed avstå ,men  ingen annan var intresserad. Johannes 

Andersson fick fortsätta med köpet och härmed lämnade Gyllenchryts mötet. 
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Strandäganderätten var ett ofta återkommande ämne på stämmorna. 

 

Vid lantmäteriförrättning under åren 1868 till 1870 fastställdes att fisket i vassen 

skulle vara allmänt. Blivande ägare till öarna inte fick neka de som fiskade att 

beträda dessa och deras stränder och öar som det står i förrättningen, gårdarna i 

Vestbygge by hade en annan uppfattning och var överens om att anmäla de som 

utnyttjar holmar o skär. 

 

Ett protokoll från Sunnegata by Uppegården 1889 

Framställd begäran av Magnus Johansson och Anders Magnusson från Ekelund 

rörande äganderätten till vasslägen i den del av Värnen under benämning Hörviken, 

som tillhör Sunnegata by. 

 

Framställningen avslogs på grund att fisket som före 1868 i 1870 års skifte varit 

allmänt för byn fortfarande undantagets som allmänning vidare framkommer det i 

protokollet att fisket undantags, kan den ej åsyfta att vattnet vari fisken eller 

botten, varifrån vassen skall varken delvis eller i sin helhet tillhöra någon enskild 

person, då fisken ej kan existera utan vatten och naturen frambringar växter i 

samma vatten Anser vi att begäran svårligen kan tolkas så att vi blott äger rätt till 

fisken i det omtalade området, varför alla anspråk på någon som helst rätt 

tillbakavisas. 

 

Vidare beslöts att nämnda personer utan vårt medgivande tillägande rätt och skördat 

åtskilligt med foder kring de holmar och skär, som enligt protokoll tillhör det 

allmänna skiftet, beslöts att förbjuda varje ingrepp i vår gemensamma äganderätt, den 

som överträder detta beslut ställs till laga ansvar. 
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Stämningsansökan anno 1890, där det framhävs vattnets betydelse för fisken och växterna, 

inte bara vattnets betydelse för sjöfarten.  

 

För Uppegården Anders Otterberg Fredrik Otterberg, för Skattegården Jan Gustavsson Lars 

Jonasson, O N Nordström. för Sunnerstagården Janne Sandberg Lars Gustav Andersson, för 

Eke Carl Jansson för Hulan Jan Johansson  På en gång närvarande vittnen: Sven Johan 

Johansson Ullered Gustav Karlsson Låkälle. På en gång närvarande vittnen, Sven Johan 

Johansson Ullered, Gustav Karlsson Låkälle. 

 

Protokoll med följande innehåll ”Protokoll hållet i Sunnegata Uppegården Kållandsö den 12 

augusti 1889.”  

På framställd begäran av Magnus Johansson och Anders Magnusson från Ekelund 

sammanträde undertecknade byamän från Sunnegata by.  

Där beslut fattades rörande framställd begäran av de först nämnda om yttrande av 

äganderätten till vasslägen i den del av Värnen under benämning Hörviken, som tillhör 

nämnda by där beslut togs, som följer:  

 

§1 

Ovan nämnda framställning avslogs, på den grund att fisket som före 1868 i 70 års skifte varit 

allmänt för byn och då enligt protokoll av 25 september 1869 fortfarande undan tagits som 

allmänning.  

Det omnämnda protokoll i dess 16 § som förmäler att fisket undantags kan den ej åsyfta att 

vattnet vari fiskas eller botten, varifrån vassen uppväxer skall varken delvis eller i sin helhet 

tillhöra någon enskild person.  

Stämningsansökan år 1890, där det framhävs vattnets betydelse för fisken och växterna, inte 

bara vattnets betydelse för sjöfarten.  

Därför att de med en liten remsa jord gränsar till stranden från sjön, då fisken ej kan existera 

utan vatten och naturen frambringar växer i samma vatten anser vi det om förmälda fallet, 

svårligen kan tolkas så att vi blott äger rätt till fisken i omtalade område, varför alla anspråk 

på någon som helst rätt tillbaka visas. 

                                                                   §2.  

Rättigheten att skörda omtvistade vass, kan av oss dels genom köp dels genom arrenden under 

tidernas lopp av veckats på enskilda personer. Förbinder vi oss att i den händelse sökanden 

dess föreslagna dom dras inför rätta. Kalla dem skadeslösa, samt i laglig sätt avföra vår 

äganderätt gentemot varje angrepp därpå. För betryggande av äganderätten och till 

redogörande av framställda anspråk av angränsande ägare mot förmälda husvik, beslöt att 

efter vidare överläggningar om tiden begära rågångs uppgående. (rågång =gränslinje mellan 

ägor) 

                                                                   §4.  

Som de nämnda personer utan vårt medgivande tilläggande rätt har skördat åtskilligt med 

foder omkring de holmar och skär, som enligt protokoll under om förmälda allmänningens 

skift, undantages och som särskilt är numrerade beslöts , att vi i vittnens närvaro förbjuda 

varje ingrepp i vår gemensamma äganderätt, till då i annat fall den som beträder med att hava 

tillägnat sig något ställes till laga ansvar.  Mera förekom ej.  

Uppegården Kållandsö som ovan 
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§2. 

Rättigheten att skörda omtvistade vass, kan av oss dels genom köp dels genom arrenden under 

tidernas lopp av veckats på enskilda personer. Förbinder vi oss att i den händelse sökanden 

dess föreslagna dom dras inför rätta. Kalla dem skadeslösa, samt i lagligt sätt avföra vår 

äganderätt gentemot varje angrepp därpå.  

För betryggande av äganderätten och till redogörande av framställda anspråk av angränsande 

ägare mot förmälda husvik, beslöt att efter vidare överläggningar om tiden begära rågångs 

uppgående. (rågång =gränslinje mellan ägor)  

 

§4. 

Som de nämnda personer utan vårt medgivande tilläggande rätt har skördat åtskilligt med 

foder omkring de holmar och skär, som enligt protokoll under om förmälda allmänningens 

skift, undantages och som särskilt är numrerade beslöts, att vi i vittnens närvaro förbjuda varje 

ingrepp i vår gemensamma äganderätt, till då i annat fall den som beträder med att hava 

tillägnat sig något ställes till laga ansvar.  

 

Mera förekom ej.  

Uppegården Kållandsö som ovan.  

 

Anders och Fredrik Otterberg arendator/mantal Sunnegata Uppegården.  

Isak Johansson äg 5/16 mantal Sunnerstagården,  

S J Brink arrenderar 1 mantal Smedjegården , Jan Gustavsson 1/68 mantal Värnamo  

J Söderlund 1/64 mantal Skattegården  

Klas Lindahl 1/3 mantal Lottkälle,  

Karl Johansson 1/36 mantal Låkälle  

Anders Svensson 3/8 mantal Låkälle,  

Carl Jansson ¼ mantal Eke.  

Clas Andersson ¼ mantal, Lars Gustav Andersson 1/16 mantal Sunnerstagården  

Britta Lovica Svensson 2/5 mantal Sunnerstagården  

Jan Johansson 1 mantal Hulan  

S M Dahlin ¼ mantal Skattegården  

O N Nordström 5/32 mantal  

Janne Samuel Berg 6/32 mantal Sunnerstagården,  

Maria Katarina Johansson 1/12 mantal Låkälle,  

Lars Sandberg 767/3200 mantal Värnamo  

Anders Johansson 11/100 mantal Olstorp. 
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Utdrag 

 av dovinboken hållen vid höstting med Kållands härad  

på tingsstället Örslösa den 5 november 1889.  

 

§23. 

M Johansson i Eke hade till detta ting utverkat stämning å Otto Niklas Bostedt i Svenstorp 

Otterstad Uppegården med påstående om ansvar och ersättning för olaga vasstaget.  

Men då detta mål nu företags till handläggning hör ingen av parterna, sig avhöra.  

 

§30 

M Johansson i Ekelund anhöll, att instämda målet emellan honom och Otto Niklas Bostedt i 

Svenstorp under Otterstad Uppegården, vilket mål finns upptaget under § 23 här i ovan i 

domboken måtte nya företagas till behandling och anmälde sig därvid  jämväl svarande 

personligen tillträdes.  

Stämningen i målet hade tecknats å en så lydande ansökan.  

 

 

”Till Kållands Häradsrätt”  

Härmed får jag vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning till  

nästa med Kållands härad infallande lagtima ting, å Otto Niklas Bostedt att framkallas till laga 

ansvar för det han flera gånger under september månad bevisligen till gagnat sig. sjöfoder så 

kallad vass till ett belopp av 300 kärvar, 15 kubikmeter ved, på mina stränder tillhörig 1/50 

del mantal Ekelund Otterstad socken, att nämnde person måtte dömas att ersätta fodret 

förutom böter efter lag samt betala rättegångskostnaderna, öppen talan i målet anhållas.  

 

Ekedalen i oktober 1889.  

M Johansson. 
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För sin talan ytterligare medsände käranden följande handlingar:  

 

1. 

Denne Häradsrätt den 1 maj 1860 meddelade å 54/1600 mantal  

konoskatt Eke i Otterstad socken, vilket Magnus Johansson och hans hustru Lisa Svensdotter 

tillhandlat sig av Johannes Carlsson och hans hustru Sara Lisa Wallstedt samt Anders 

Bengtsson och hans hustru Maja Katarina Andersdotter  

 

2. 

Karta med besiktning över 1/50 mantal Eke i Otterstad socken tillhörig Magnud Johansson, 

vilken karta upprättades vid hemmans-klyvning inom 65/128 mantal samma hemman år 1871 

och var försedd med bevis att delningen den 6 november 1872, av Kållands härads 

egodelningsrätt fastställd. Det upplystes att ifrågavarande vassläge ägt rum å det till avgränsen 

315 gränsade vattenområdet av själv vunnen. Svaranden anmäler att käranden icke var 

behörig part i målet den hemmandel å vars grund vasstagen skulle vara skilt icke till någon 

del ägdes av käranden samt meddelade vidare att svaranden visserligen invid stranden till 

ifrågavarande hemmandel avverkat vass till den myckenhet som i stämningen finns uppgivet, 

men förmenade att svarande på grund av bestämmelse i sitt med ordagranne upprättade 

arrendekontrakt av den 17 november 1884 dagtecknat kontrakt varigenom Anders Otterberg 

och Fredrik Otterberg till Otto Niklas Bostedt på arrende från den 11 mars 1885 till samma tid 

1893 upplåtet till Sunnegata Uppegården gränsande torpstället Svenstorp eller Skifallsskogen, 

från vilket kontraktet är på svarandens begäran skulle intagas å punkten så lydande: 

”arrendatorn får åtnjuta all den vass som tillhör eller kommer att ensam lag tillhöra gården”.  

Käranden vid gick att ifrågavarande 1/50 mantal Eke vid kärandes hustrus död delas med 

mellan kärandes och hans barn att kärande till sin son stått sin sålunda bekomna andel i 

fastigheten, men påstod att han på grund av särskilt avtal vars innehavare av ställen till 

vassläge vid ifrågavarande hemmansdel strand, till åläggande av vilket avhållande kärande 

begärde uppskov i målet till nästa ting.  

Nämndemannen Isak Johansson i Sunnerstagården anmält sig härefter såsom ombud för 

delägare i Låkälle och Vestbygge by, vilka önskade att i målet föra gemensam talan med 

svaranden och inlämnar följande handlingar:  

 

”Till Kållands Häradsrätt”  

anhålles av undertecknade byamän i Sunnegata by att som svarande ingå i det av Magnus 

Johansson från Ekeberg mot Otto Niklas Bostedt till Häradsrätten nyinstämda mål till den 5 

november. Svarande av den framställda anspråk på vass och sjöfoder i den så kal-lad 

Hörviken. Då på vårt svarsmål huvudsakligast målets utgång. Och i den händelse 

Häradsrätten bifaller denna vår anhållan fullmäktigas innehavare av nämnda mål föra vår 

talan förklarar vi oss nöjda med ombudet.  

 

Sunnegata Uppegården den 25 oktober 1889  

 

För Smedegården S J Brink, J Gustavsson  

För Värnamo Lars Sandberg ,Anders Johansson  

För Låkälle Anders Ekelund , Klas Lindahl, Maria Johansson  

För Skattegården C M Dahlin, Johannes Larsson ,J Söderlund  
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Stämningsansökan  

N:o 96-48 1906  

 

Ankom Skaraborgs läns landskansli den 29 juni 1906  

 

År 1890 den 23 augusti kallades till laga skifte av A Ekeling  Låkälle  

S J Brink Smedegården Kållandsö, utsågs på grannebacken att kalla lantmätare till denna 

förrättning.  

 

På Sunnegata Byalag viljan att Prången i mellan sjön och fastlandet skulle upptagas det var 

meningen att skiftet skulle omedelbart pågå och ej dröja i 14 till 15 år, visserligen var det 

sammanträde för 14 år sedan men sedan dess har vi aldrig hört av någon av er förrän nu.  

Bernt Ahling Lidköping kom och skulle mäta skiftetslaget vill ej gå med på detta, då de flesta 

av ägarna viste ej om något lantmäteri som det förelåg, ansåg förrättningen det vara ogiltig, 

som ett skifte ej har den lagliga åtgärderna som för 15 år sedan låg till grund.  

 

Anhåller vi om länsstyrelsen medgivande att kommer fram i detta skifte och anse det som 

olagligt.  

 

Smedegården Kållandsö den 15 juli 1905.  

S.J Brink Smedegården  

A.Ekelund Låkälla  

 

Resolution.  

ED Nr:96-48 1906  

Kommunicerar vice kommunlantmästare B Ahling sig härefter att förklara inom fjorton dagar 

från motagandet, vid äventyr om det försenas att sådant anses icke utgöra hinder för målets 

prövning i befintligt skick. 

 

Mariestad i landskansliet den 4 augusti 1906. 
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Stämningsansökan.  

 

För Uppegården Anders Otterberg Fredrik Otterberg  

För Skattegården Jan Gustavsson Lars Jonasson ,O N Nordström  

För Sunnerstagården Janne Sandberg Lars Gustav Andersson  

För Eke Carl Jansson  

För Hulan Jan Johansson  

 

På en gång närvarande vittnen: Sven Johan Johansson Ullered ,Gustav Karlsson Lokälle  

 

Ett protokoll med följande innehåll:  

 

”Protokoll hållet i Sunnergata Uppegården Kållandsö den 12 augusti 1889.”  

 

På framställd begäran av Magnus Johansson och Anders Magnusson från Ekelund 

sammanträde undertecknade byamän från Sunnergata by,  

 

Där beslut fattades rörande framställd begäran av de först nämnda om yttrande av 

äganderätten till vasslägen i den del av Värnen under benämning Hörviken, som tillhör 

nämnda by och beslöts, som följer:  

Ovan nämnda framställning avslogs på den grund att fisket som före 1868 i 70 års skifte varit 

allmänt för byn och då enligt protokoll av 25 september 1869 fortfarande undantagits som 

allmänning.  

Det omnämnda protokoll i dess § 16 

 

Om förmäler att fisket undantags kan den ej åsyfta att vattnet vari fiskas eller botten, varifrån 

vassen uppväxer skall varken delvis eller i sin helhet tillhöra någon enskild person, därför han 

med en liten remsa jord gränsar till stranden från sjön.  

Då fisken ej kan existera utan vatten och naturen frambringar växer i samma vatten anser vi 

det omförmälda svårligen kan tolkas så att vi blott äger rätt till fisken i omtalade område, 

varför alla anspråk på någon som helst rätt dess tillbakavisas. 

 

Som rättigheten att skörda omtvistade vass av oss dels genom köp dels genom arrenden under 

tidernas lopp av veckats på enskilda personer förbinder vi oss att i den händelse sökanden 

dess föreslagna dom inför rätta kalla dem skadelösa dess för samt i laglig sätt avföra vår 

äganderätt gentemot varje angrepp därpå  

§3. 

För betryggande av äganderätten och till redogörande av framställda anspråk av angränsande 

ägare mot omförmälda husvik, beslöt att efter vidare överläggningar om tiden begära rågångs 

uppgående.  
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§4. 

Som anförmälda personer utan vårt medgivande tilläggande rätt och skördat åtskilligt foder 

omkring de holmar och skär, som enligt protokoll under omförmälda allmänning skift, 

undantages och som särskilt under numrerade beslöts att vi i vittnens närvaro förbjuda varje 

ingrepp i vår gemensamma äganderätt där till, då i annat fall den som beträdes med att hava 

tillägnat sig något därav ställes till laga ansvar.  

Mera förekom ej. 
 

 

 

 

Uppegården Kållandsö som ovan.  

 

Anders och Fredrik Otterberg arrendator/mantal Sunnegata Uppegården.  

Isak Johansson äg 5/16 mantal Sunnerstagården  

S J Brink arrenderar 1 mantal Smedjegården  

Jan Gustavsson 1/68 mantal Värnamo  

J Söderlund 1/64 mantal Skattegården  

Klas Lindahl 1/3 mantal Låkälle  

Karl Johansson 1/36 mantal Låkälle  

Anders Svensson 3/8 mantal Låkälle  

Carl Jansson ¼ mantal Eke  

Clas Andersson ¼ mantal, Lars Gustav Andersson 1/16 mantal Sunnerstagården  

Britta Lovica Svensson 2/5 mantal Sunnerstagården  

Jan Johansson 1 mantal Hulan  

S M Dahlin ¼ mantal Skattegården  

O N Nordström 5/32 mantal  

Janne Samuel Berg 6/32 mantal Sunnerstagården  

Maria Katarina Johansson 1/12 mantal Låkälle  

Lars Sandberg 767/3200 mantal Värnamo  

Anders Johansson 11/100 mantal Olstorp. 
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“Ett så lydande”  

Köpekontrakt daterat 19 november 1887.  
 

Utav mitt enligt arvsskifte av den 28 juli detta år, mig tillhörande giftorätt i boet efter min 

avlidna hustru Lisa Svensdotter som ägde 57/2400 dels mantal i krono stället Eke i Otterstad 

socken, Kållands härad, upplåter och försäljer jag härmed till min son Anders Magnusson och 

hans hustru Matilda Sjöström från Ekelund 1/147 dels mantal därav ur nämnda hemmanslott 

emot en av oss betingat och överenskommen köpesumma av 100: -kr(ett hundra kronor), med 

tillträde nu genast och mot följande villkor:  

§1. 

Hemmansdelen, som är belägen i den så kallad Sjöslätehagen, säljes begränsad i 

överenskommelse mot köpavhandling av den 15 januari 1859.Sådan den nu befinns med 

växande skog och sjöfoder utan byggnader och för övrigt sådan den nu befinns, allt i 

överensstämmelse med ovan åberopande köpekontrakt med undantag av följande förbehåll:  

 

§2. 

Av den enligt ovan åberopande kontakt på hemmanslotten jämte mina barn enligt arvsskifte 

av den 28 juli detta år tillfallna hemmansdotter tillhöriga vass och sjöfoder förbehåller jag mig 

under min återstående livstid hälften av den vass och sjöfoder som finns belägen i det inre av 

Hörviken, jämte hälften av densamma, som är belägen omkring åtskilliga öar och holmar 

tillhöriga ½ mantal i Eke, före detta tillhörig min förra säljare Johan Carlsson och hans hustru 

Sara- Lisa Wallstedt, har jämte förbehålls den ståndskog, som finns inom åkerjorden i 

sydöstra ändan av ägorna, finns något kvar av detta sist nämnda, vid min död tillfaller det 

köparna, även förbehålls avverkningsrätt till de större furorna, som finns omnämnda i ovan 

citerade arvsskifte.  

§3. 

Den häri betingade köpeskilling erläggs den 31 dec. innevarande år genom att köparna 

övertager och ansvarar för detta belopp, i det av mitt avträde i hela vårt gemensamma ägda 

mantal intecknade lån i Lidköpings Sparbank, som köparna räntar från den 31 december 

samma år, efter i banken löpande räntekvot av de brev och handlingar, som röra 

hemmanslotten äger. Köparen erhåller vid förefallande behov, då köparna det önskar lämnas 

av mig köpebrev å ostämplade papper jämte erforderliga handlingar för erhållande av lagfart, 

men kostnaderna bestås av köparen ensamt  

§4. 

Alla skatter och andra av hans namn och beskaffenhet de vara må, som drabbar 

hemmanslotten erlägges av köparen från och med nästa kalenderårs ingång.  

Sålunda betygar jag med min egenhändiga namnunderskrift, som skedde i Ekeborg den  

19 november 1887.  

 

Ekeborg den 19 november 1887.  

Magnus Johansson  

Säljare  

 

Med förestående kontrakt förklarar vi oss nöjda och förbinder oss att detsamma till alla delar 

uppfylla.  

Anders Magnusson Matilda Sjöström  

Köpare  
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Grannekorset kallar Sunnegata Byalag ”Västbygge By”  

till samling.  
 

 
 

 
Foto omkring 1960.  

Fr.vänster Karl Ekelund Låkälle, Sven Klaesson Skattegården, Torsten Johansson  

Hulan, Johannes Brink Smedegården  
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Byastämma kallar man det på andra håll,  

men på Kållandsö heter det “grannebacke”  
 

Så har man gjort sen urminnes tider, varför är ingen som vet.  

Som överallt annars har institutionen i stort sett förlorat sin praktiska betydelse. Men 

gårdsägarna i denna del av Kållandsö den nordvästra, vill inte gärna lägga ner sin 

“grannebacke” man vill hålla på traditionen och samlas som man gjort här i många hundra år 

till stämma en gång varje år. Det är grannefogden som kallar, (grannefogden utses på års-

stämman) när tiden är inne plockar han fram det gamla träkorset, byalagets säregna budkavle.  

Grannebacke korset tillverkat i tidigt 1800-tal. Orginalkorset användes numera inte, utan är 

arkiverat i kistan. Ett likvärdigt kors tillverkat av Hans Brink används numera för att det inte 

skall hända något med det gamla.  

Grannefogden präntar en skrivelse med plats, datum och tid för nästa byastämma, med namn 

och adresser på alla som kallas. Skrivelsen rullas ihop och fästes på gammalt vis med snören 

vid träkorset. Sen går budkavlen, från gård till gård, från stuga till stuga skickas den i den 

ordning som grannefogden präntat. När stämmodagen kommer har den siste man, korset med 

sig. Sen stoppas korset ned i den gamla träkistan igen och får vila ett år eller tills det åter är 

dags för budkavlen att gå.  

 

Kistan har tredubbla lås  
Grannebacke kistan, där allt som har med Sunnegata byalag att göra förvaras där, är en raritet, 

kistan har blivit sliten under decenniernas gång, i hörnen syns spår av tidens tand  

(och kanske ett och annat maskhål) och träet har hunnit få en mörkblank yta, som endast åren 

kan ge. När den tillverkades var man noga med att se till att den fick ett ordentligt lås. 

Byalagets tillhörigheter var värdefulla och det skulle vara omöjligt för utomstående att öppna 

kistan.  

Lösningen blev denna man satte tredubbel lås i kistan, lås med olika nycklar. Grannefogden 

förfogade sedan en nyckel och de båda bisittarna över var sin. Alla tre måste närvara med sina 

respektive nycklar de högtidliga stunder när kistan med byalagets gemensamma tillhörigheter 

öppnades. Innehållet var värdefullt på den tiden. Det är det än i dag också, men nu är värdet 

mer kulturhistoriskt.  

 

Det finns där stundom rätt gott om kontanter i form av avgifter för betesmark i skogen eller på 

bergen, som då var allmänning, för jakt och fiske samt för vassen, som noggrant togs till vara 

på den tiden. Nu har allmänning, den mark över vilken grannebacken gemensamt förfogar 

över har krympt ihop till en smal strandremsa som sträcker sig från Hörviken och fram till 

mitten av Norviken.  

Det är alltså inte längre tal om avgifter för betesmark, kvar är däremot avgifterna för vass 

slåtter och fiske. Vassen ger man inte så mycket för numera, i den mån nu någon alls vill ha 

den. På 1940-talet var efterfrågan mycket stor det framgår av mötesprotokollen från 

stämmorna 
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Men i kistan finns mycket mer än protokolls böcker. Där förvaras allehanda gamla handlingar 

ex. kartor, stämningsansökan ända från 1700-talet. Och så grannebacke korset, den  

s.k. budkavlen som gått oräkneliga gånger runt i gårdarna för att kalla till samling. 

När det brådskade, när allvarliga ting pockade på för snabb lösning, satte man en fjäder i 

grannekorset, ett tecken på att det snabbt måste föras från gård till gård, det skulle “flyga”.  

Än vandrar grannkorset bland gårdarna i Vestbygge By. Traditionen på Kållandsö unik i 

rikssammanhang  

Grannebacke korset med inskriptionen Ves Böge By År 1812,vandrar varje år mellan 

stugorna på västra sidan av Kållandsö. Korset är sammansatt av ett par smidda spik och 

genom hål i ändarna löper ett snöre, avsett för orderlistan med alla namnen på som kallas till 

stämman. Hur länge korset vandrat på detta sätt vet ingen. I grannefogdens kista daterar sig 

det äldsta protokollet från år 1620. Minst så länge har alltså byns folk samlats på Grannebacke 

för att dryfta gemensamma angelägenheter 

 

 

 
Kistan med tredubbla lås 
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På kommande sidor kan man läsa ett protokoll från den 26 februari 1958.  

Det är tradition att årsstämman skall vara sista lördagen i februari  

månad varje år, att en grannefogde väljs på två år.  

 

 
Var och en tog fram sin portmonnä. Fiskeavgifterna för det gångna året skulle inkasseras. 5 öre 

kostar det att fiska med liten ryssja. Hade man fiskat med stor ryssja kostade det 25 öre. 

Allteftersom grannefogden ropade upp namnen kom byamännen fram och betalade sin avgift. En 

av byns storfiskare fick punga ut med 3.50. Sedan fiskeavgifterna inkasserats följde auktionen på 

slåttervassen.  

Denna gång haglade inte buden som de gjorde under kriget. Då var vassen ett bra tillskottsfoder 

för kreaturen. Under kriget blev det pengar i byns skattekista.  

Första posten var vasstäkten från Bjärbyns gräns till Johannes Anderssons båtränna. Sträckan är 

300 meter och den gick bort för 2 kronor. Från Anderssons båtränna till Lustigs båtränna sträcker 

sig nästa vasstäkt och från denna till Tranebergs gräns, den tredje och sista posten. Den sträckan 

är 5 km lång. I fjol betalades 1 kr, i år skruvades priset upp. Lantbrukare Nils Nilsson fick 

sträckan för 2 riksdaler.  
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Från årsstämma 1962.  

 

Vid årsstämma där 5 km vass utmed byalagets allmänning vid Värnen klubbades bort för 2 kr. 

Fem öre blev årsavgiften för fiske med mindre ryssja på byns vatten.  

 

Innan årsmötet inleddes öppnandes byalagets skattkista i vilken man förvarar handlingarna, 

daterade under 1700- talet. Det skall till tre män för att kunna öppna kistan. Låset har 

nämligen försetts med tre nycklar, en nyckel för åldersmannen. De båda bisittarna har var sin 

nyckel. När åldersmannen finner att det är dags att sända budkavlen runt byn, måste han först 

kalla på de båda bisittarna, innan han kan komma åt budkavlen som förvaras i kistan 

tillsammans med ordförandeklubba samt byalagets handlingar.  

I Sunnegata byalag bestod budkavlen av ett kors på vilket är spänt ett snöre. Under detta snöre 

fäster åldersmannen listan med namnen på de män i byn som kallas till mötet och på listan 

präntas också tid och plats.  

 

Säreget för Kållandsö är att man inte säger byastämma, utan kallar det hela för "Grannebacke" 

och budkavlen för grannekorset. Åldersmannen i Sunnegatan By kallas för grannefogde och 

väljs på två år. Sedan urminnes tider har byalaget i Sunnegata By beslutat om hur byns 

allmänning skall förvaltas. Under årsmötena har man fastställt avgifter för betesdjur, fiske och 

jakt samt hållit auktion på slåttervass utmed Vänerns strand på byns mark.  

 

Under senare år har stora delar av allmänningens marker frånstyckats och kvar finns nu stängt 

taget bara en långsmal strandremsa utmed Vänern samt byns fiskevatten. Men vad som finns 

kvar förvaltas väl och byamännen i Sunnegata akter noga på sin allmänning. Till byn hör 8 ½ 

hemman och det är de 9 ägarna av dessa som delar den lilla förtjänst som allmänningen ger 

årligen. Ingen av byamännen vill slopa stämman de vill ha kvar sin grannefogde och de vill 

hålla sin årliga grannebacke. Det är inte därför att de vill bevara en kulturhistorisk tradition 

som på andra håll i landet där man återupplivat byalagen och tillsatt “moderna” åldersmän. I 

Sunnegata By vill man fortsätta att förvalta sin allmänning efter gammalt invant mönster.  

 

Årsmötet hölls i finrummet hos grannefogde Sven Claessons. När årsmötet öppnades och 

byalagets kassabok togs upp ur kistan visste alla vad det var frågan om.  
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Byastämma 1998 

1998 års byastämma med “Västbygge by” hölls hos årets grannefogden Gunnar Isaksson 

Uppegården. Ett 20-tal stämmodeltagare hade mött upp stämman leddes av grannefogden 

Gunnar Isaksson med Matti Torstensson som bisittare. 

Stämman =(årsmöte) inleddes med auktion på vass, fiske, jakt m. m. 

De högsta priserna blev på jakten där det var många om budet. 

Efter auktionen blev det en diskussion om vissa sjöbryggor. Ett stämombud hävdade att en 

brygga skulle rivas för att den ligger intill en promenadsväg mot sjön samt ett antal båtplatser 

som försvunnits, dessutom att den kan betraktas som “svartbygge” för att den är större än det 

tillåtna. Ägarna till bryggan hävdade att den nu var omgjord och godkänd. De båda 

debatanterna blev ej överens om beskrivningarna. Utan en stämningsansökan hänger i luften 

mot bryggägarna. 

Detta är en händelse som är sig lik, ett spel som alltid har förekommit genom åren om man 

läser byalagets gamla protokollsböcker .Grannefogden fick i uppdrag att medla i ärendet så att 

en lösning kan ske. 

Till ny grannefogde för en tid av 2 år valdes Villis Larsson Sunnerstagården, Stämman 

avslutades med att den avgående grannefogden bjöd på kaffe. Ännu en kulturhistorisk stämma 

avslutades och lades till handlingarna. 

 

Från vänster Gunnar Isaksson, Matti Torstensson 
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Stämmodeltagare 

 

Fr. vänster Per– Åke Gunnarsson, Lars Jansson, Sture Abelsson 

Fr. vänster Jan Karlsson, Claes Djup, Helmer Klaesson, Gösta Johansson 
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Delägarlängd för Sunnegata Byalag från 1998.  

 

Eke 12,51%  
1:5 Arne Gustavsson  

1:6 Birgit Fransson  

1:10 Sven Larssons Sterbhus  

1:11 Lena Hultén– Sonne  

1:38 Lidköpings Kommun Eke  

1:41 Karl– Axel Svensson  

1:42 Simon Granath  

2:1 Lidköpings Kommun Sjöbacka  

 

Låkälle 12,34%  
1:8 Gunnar Isaksson  

1:12 Johan Hulander  

1:16 Roland Gustavsson  

1:17 Hilding Källsbäck  

1:18 Folke Källsmark  

1:33 Ingemar Lindahl  

3:1 Arne Gustavsson  

Vass+ fiske Per– Åke Gunnarsson  

 

Uppegården 11.94%  
2:1 Karl– Axel Blom m.fl.  

2:18 Gunnar Isaksson  

 

Hulan 11,94%  
5:6 Gösta Johansson  

Fåkelkärr Morgan Gustavsson  

Apeltorp Jonas Jansson  

Mossen Anders Falk  

Villa Domelöv  

Hulan Karl– Axel Blom m.fl.  
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Skattegården 11:94 %  
 

1:5 Helmer Klaesson  1:25 Gösta Johansson  

1:6 Gösta Johansson  1:26 Leif Granath  

1:9 Morgan Gustavsson  1:27 Jonny Jansson  

1:14 Ulf Larsson  1:28 Helmer Klaesson  

1:15 Helmer Klaesson  1:29 Helmer Klaesson  

1:23 Gösta Johansson  1:30 Lidköpings Kommun  

1:24 Morgan Gustavsson  Karlberg Peter Jenschke  

 

Smedegården 11,94 %  
4:1 Karl– Axel Blom m.fl.  

4:5 Hans Brink  

4:6 Verner Eklund  

4:19 Folke Brink  

4:20 Anders och Monika Artegren  

 

Värnamo 11;37 %  
3:4 Matti Torstensson  

3:5 Matti Torstensson  

3:7 Jan Karlsson  

 

Sunnerstagården 11,54 %  
3:12 Hilding Källsbäck  8:1 Roland Gustavsson  

3:14 Gunnar Isaksson  9:1 S Larssons Sterbh  

3:15 Gunnar Isaksson  10:1 Jonny Nilsson  

3:16 Gunnar Isaksson  12:1 Eino Jansson  

3:17 Gunnar Isaksson  

3:28 Gunnar Isaksson  

3:29 Arne Gustavsson  

3:30 Jan Karlsson  

7:1 Kållandsö Missionförs.  

 

Lussebo 2,99 %  
1:1 Sunnersbergs pastorat  

 

Vallen 1:49 %  
Vallen Lars Jansson  
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Citat ur NLT 2015 

av Lars-Göran Nilsson Vänermuseet 

Västbygge by - från byakista till bredband 

Det man verkligen håller av, som är viktigare än det mesta, håller man innanför lås och bom. 

Är det riktigt värdefullt behövs kanske tre lås, Vänermuseet fick i stort förtroende motta, för en tid 

sen, en trälåda eller kista (76 cm lång) med tre lås och rejäla nycklar.Man kan inte öppna den själv, 

utan det krävs minst två personer att vrida alla nycklar samtidigt. Det är inte vilken låda som helst, 

utan ett gammalt arkiv över en sammanslutning med dryga 250 år på nacken! I lådan ligger 

handlingar som berättar om många olika händelser i Västbygge by. De flesta i vår bygd har varit på 

Kållandsö men kanske inte alla vet var Sunnegata ligger. Ändå färre känner till Västbygge by, ett 

annat namn på byn mellan Ullered och Traneberg. På den gamla byplatsen ligger ett par gårdar kvar, 

Smedegården och Uppegården. De andra gårdarna ligger på olika långt håll, Hulan (av fornsv. hula, 

för 'håla, grop'), Sunnerstagården ('den sydligaste gården'), Skattegården och Värnamo närmast, 

Lussebo och de olika torpen, Mossen, Nybygget, Ängen och andra, ibland flera kilometer bort. 

Enligt de bestämmelser som formulerades för Sveriges byar på 1700-talet skulle gårdarna i byn 

sköta sina gemensamma angelägenheter på visst sätt. Man hade sedan medeltiden gjort detta på 

olika sätt men i mitten av 1700-talet hade statens långa arm nått ända ner i människornas vardag. Det 

var mycket man skulle sköta gemensamt; sådd, skörd, inhägnader, vägar, fiske m m. Man behövde 

träffas vid vissa tillfällen och diskutera och besluta om det gemensamma. Sunnegatas grannebacke, 

som har varit benämningen på byastämman, förvarade byakistan med alla handlingar i tur och ordning 

hemma hos de olika gårdsägarna. När folket skulle kallas samman skickades nästa märkliga 

föremål runt mellan gårdarna. En budkavel, i det här fallet ett träkors med årtalet 1812 och namnet 

"Vesbygge" inristat, uppmanade bönderna till samling. 

Anledningen till att grannebacken skänkte byalådan till museet är att tiden gått ifrån den gamla 

byordningen. Idag finns visserligen ännu sammankomster mellan fastighetsägare i Sunnegata, men 

samfälligheten består nu inte bara av de ursprungliga gårdarna, utan alla med hus och tomt på 

Sunnegatas område är delaktiga. Det innebär säkert dryga 50-talet fastigheter,från Hörvikens västra 

del till Ullersund. Kallelser och protokoll om samfällighetens möten går nu via bredband mellan de 

olika medlemmarna. 
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I slutet på 1800-talet då Kållandsö började torrlägga ön det växte fram många 

torrläggningsföretag för att vinna mera marker. 

 

 

 

 

 

 

 

Kållandsös första torrläggningsföretag 
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Redan i slutet på 1800– talet skedde det torrläggning av åkrar det var bönderna från 

Traneberg, Sunnegata och Vänsjö som hade vallar här och där mera provisoriska.  

 

Kållandsös första torrläggningsföretag avseende torrläggning av Bysjön bildades 1901.  

I företaget hade såsom delägare ingått dels de gårdarna som deltagit i storskiftet och enskiftet 

av gårdarna inom Sunnegata by dock utom Sunnegata by liggande gårdarna, Låkälle, Eke och 

Vallen, torrläggnings företaget var verksamt fram till 1904.  

 

1931 väcktes tanken om att skapa ett nytt invallningsföretag med det främsta målet att 

förbättra odlingsförutsättningarna och undvika framtida vattenproblem på markerna söder om 

Bysjön. Det bildade invallningsföretaget skulle komma att omfatta två äldre invallningar samt 

ett mindre förut ej invallat område kring Vänsjö.  

 

Vid den syneförrättning som statens lantbruksingenjör i Skaraborg Sven Hallin utförde 1931. 

Framkom att tidigare hade pumpning i regel skett under perioden april-oktober.  

Under vintermånaderna har däremot ingen pumpning utförts varför vattenståndet då varit lika 

högt eller högre än Värnens.  

I de gamla pumpstationerna har vattnet förts ut ur det invallade området genom att ett 

vattenhjul drivits baklänges med hjälp av en ånglokmobil. Det bedömdes att de befintliga 

pumparna som oekonomiska och otillräckliga och började därefter arbetet med att 

dimensionera nya pumpanläggningar och nya dikesdragningar o s v.  

 

Dimensioneringen försvårades dock av att de då oreglerade Värnen hade mycket stora 

vattenståndsvariationer. I området hade tidigare höstsäd kunnat odlas då vattenståndet varit 

för högt under vintern. För att kunna göra detta anlades, med början i september 1932, nya 

vallar och diken samtidigt som de befintliga förstärktes respektive fördjupades. Två nya 

pumpar, en med kapacitet på 1083 l/s och en mindre med kapacitet på 133 l/s inskaffades.  

Ett flertal nya vägtrummor och vägbroar krävdes till nya vägdragningar över dikarna  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

1931 berördes totalt 33 jordbruksfastigheter av invallningen med en areal på 261 hektar, varav 

181 hektar användes som åker, 75 hektar som äng och 5 hektar var impediment och höglänt 

mark. Man beräknade att värdet på marken skulle höjas med c:a 76 % genom den förbättrade 

invallningen. i kostnadsberäkningarna antogs att anläggningen av diken, vägbroar, vallar, 

kanaler och pumpstationer samt nedläggandet av vägtrummor etc. skulle uppgå till en summa 

på 75.000:- kr. Kostnaden för pumpstationernas elförsörjning med högspänningsledning, 

transformatorstationer m.m. beräknades till 17.065:- kr. Därtill kommer den årliga kostnaden 

för pumpning som antogs till 1.534:- kr.  

 

Finansieringen av företaget fördelades på de fastigheterna och enligt 

kostnadsfördelningslängden var de tre stora delägarna Vänsjö (22%),  

Traneberg (16%), Övriga andelar var i regel mycket små, de flesta under 1 %. De stora 

investeringarna krävde mycket kapital och Tranebergs invallningsföretag av 1931 beviljades 

hösten 1935 ett avdiknings lån varav 34.350:- kr i stadsbidrag och 40.380:- kr i lån av 

Kungliga Lant-bruksstyrelsen.  

 

Ett av kraven var att arbetet skulle vara slutfört före utgången av år 1939.  

Efter hand visade det sig dock att arbetet drog ut på tiden och företaget ansökte om uppskov 

till utgången av år 1942 och sedan åter till år 1944.  

Som anledning till att arbetet drog ut på tiden efter 1942 uppgavs att eftersom så många 

inkallats till militär tjänstgörning var det svårt att slutföra arbetet i tid. Inte förrän i december 

1947 var arbetet fullbordat.  

 

Ytterligare ett laga skifte å Bysjön och Lillsjön utfördes och sammanfördes till Sunnegata 

Byns skiftlag under åren 1952-57  

 

Bysjön som i areal innehåller c:a 1.245 hektar, utgöres till större delen av betesmark. 400 

tunnland är åker.  

 

Lillsjön som innehåller c:a 3,3 hektar, utgöres till en del av  

Skogsmark till en del försumpad mark och en del mindre del av odlad åker. 
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Att driva ett sådant företag bland jordbrukarna har i flera fall varit ansträngt på grund av att en 

del jordbrukare ej varit villiga att deltaga och framför allt hur den ekonomiska fördelningen 

skulle utformas  

 

År 1947 slutavsynades företaget, men det dröjde till 1961 innan styrelsen framlade sin 

debiteringslängd till granskning av delägarna, debiteringsutfallet blev efter någon tid 98,56 %.  

Snabbt blev det reaktioner blad delägarna och många möten med hårda diskussioner förelåg.  

 

Ägaren av Fågelkärr herr Erik Gustavsson klandrade debiteringslängden, vid Häradsrätten i 

Lidköping.  

 

I dom 1963 avslogs densamma Gustavssons yrkande. Gustavson fullföljde sitt klander vid 

Hovrätten i Jönköping, som i sitt domslut 1965 åter visade ärendet till styrelsen med 

anvisande av de summor på vilka Gustavssons delaktighet grundas.  

 

Sådan omräkning utfördes av styrelsen men Gustavsson vägrade att betala och efter 

utmätning, vandrade ärendet till Högsta domstolen, som meddelade att uträkningen av 

Gustavssons andel syntes korrekt men att Gustavssons andelstal varit föremål för prövning 

varför utmätningen upphävdes.  

 

Den 14 januari 1972 vid årsmöte med delägarna framlade styrelsen en debiteringslängd å 

Gustavssons restskulder denna granskades av delägarna med Gustavssons närvaro, denne 

uttryckte i synnerligen aggressiva ordalag, att han inte tänkte betala ett enda öre och tänkte 

överklaga, vilket också skede.  

 

Vid förhandlingar inför tingsrätten i Lidköping i mars 1972 nekade han fortfarande att betala, 

men yrkade att hans andelstal å gamla skulder skulle sänkas med fem tusenprocent till 1 139 

% före 1965, efter 1965 accepterade han 1,44 % eftersom detta var en högst marginell åtgärd 

som sänker Gustavssons skuld till företaget med 23: - kr, det gick styrelsen med på detta. Vi 

vill dock bestämt hävda att den summa på 381,69 kr som avräknats Gustavssons till godo i 

1972 års särskilda debiteringslängd skall återbetalas.  Gustavssons uppgifter där om har vid 

kontroll visat sig oriktiga.  

Direktör Sigvard Uvesten som skötte invallningsföretagets affärer den aktuella tiden, förnekas 

bestämt att Gustavsson har något tillgodo från den tiden.  

Styrelsen för Tranebergs invallningsföretag  

GN. Gunnar Torstensson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 
Citat från NLT 1963. från en annan delägare  

 

Härmed ber jag vördsamt få in följande rader under Fria ord i Eder tid-ning.  

 

Jag kan upplysa allmänheten att jag nu till Tranebergs med flera gårdars invallningsföretag av år 

1931 inbetalt den vid ett sammanträde i Otterstads församlingshem den 27 juli 1961 mig  påföra 

lilla nätta summan 22.000:- kr plus 1.700  kr i ränta, alltså 23.700 kr  

Genom att denna för mig så nedtryckande och betryckande skuld nu är betald hoppas jag att under 

återstoden av min levnad få vara ifred för förtal och besök av myndighetspersoner som kräver 

mig. Ju närmare jul jag kom i fjol blev det värre och värre och i början av december blev jag 

anmodad att lämna mina torp till försäljning.  

 

En snäll kamrer i Lidköping hjälpte mig skriva till konkursdomaren med begäran om uppskov 

med konkursen tills jag fått torpen sålda.  

Genom konkursdomarens tillmötesgående erbjöd jag det begärda uppskovet och därmed kunde 

jag få gårdarna och invallningsföretaget kunde få sina pengar.  

Jag skulle vilja fråga: Hur behandlas gamla utslitna människor i samhället  

 

 Rosenberg 1963 Oskar Gustavsson 
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1966 blev det översvärmning då pumparna ej fungerade.  

Även 1967 och 1968 blev jobbiga år för markägarna då 30 m av en vall brast vid Vänsjö i 

november 1967. Enligt uppgift lades närmare 800 tunnland under vatten, väger förstörde och 

skördeskadorna blev stora. Men eftersom vattenståndet i Värnen varit för högt enligt de gällande 

regleringsbestämmelserna gav Länsstyrelsen ersättning till de drabbade.  

 

Arbetsmarknads styrelsen beviljade också pengar till beredskapsarbeten med vallar etc.  

Efter rationaliseringar inom jordbruket under tid invallningsföretaget verkat fanns 1970 bara 17 

jordbruksfastigheter och några sommarhushåll kvar inom invallningsområdet.  

1951 angavs den slutliga kostnaden för företaget till 185.058kr.  

 

 

 

Båda pumphusen vid Samängen 
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Tore Wallroth fick vada ett stycke av vägen vid Ekebacken. Vägen mellan Ullered och Marie 

kapell blev avstäng .Trafiken som skulle till Traneberg fick åka över Otterstad och Nore.  

foto rån 1967. 


