
JOHN JOHANSSON:

Criiumaskiner uid Himle ån.
Den' som läste min artikel förra året i Halrandsbygd om arbetetmed reglering av vattenfrödet 1g4s L"no- kårren långs Himre-ån, kommer kanske ihåg redog,;."irå, för mudderverkets med_verkan i kanalarbetet.

Denna maskin ha,de säk-ert en mycket begränsad arbetsför_måga, dets vad gälter rörlighet, o"t o"t. 
"äa årfr"Äiig.ar_ningsförmåga. De maskinerl .Å-k;; tilr användning vid denandra stora nygrävningen, som tvingaäes f.;_ il;;'jä#'rgoo_talet, var förbä*rade men långt ifrafiiitrra.drc";;ää ä.rrru."vi.i dag upplever, vjlkgt.visai .ig å"-i,il:u"d;;;;sril;, .

under 1890-taret hö, det pa qti uppr,å 
"n 

b";-"'ä?i;g"konfriktmellan Varbergs stad och den derariiånasuvgoån uru?riåi ,o_var beroende av Himlekanalen ,o_ å.an"ringsföretag.
Varbergs srad hade nämligen vackiiråga, 

";;;u,;!a,rde aven vattenledning t'r staden med avsikt"utt unuårräå"äån uiaQwarnagården befintriga tillgången av såval vatten som vatten_kraft.
Länets lantbruksintenjör s.A. smedberg, som efter enskildbegåran under sex års riä gjort uu"åänineä"t;rJ;;;;r."ni.,su.

av kanalen för varbergr .äkning, uu-.'-"drreten om åil^uu.j"regleringsåtgärd från varbe.gr iäar'riaa sturie ro.ärii"u,rrtioomöjliggöra vidare försök till;ödvt;Jig regterrng av Himleka_nalen med bigrenar och förhind.å nå:ur.tieä"åiiiii"g ru.äå.intill liggande odaliord.

- Lantbruksingenjören skickade därföi 1gg7 ettbrev till gods-ägare A' Bexell (senior) på Thorstorp säsom representant förtt11!te kanalbolag, då-r ingen;,;."" iå.Uund sig verkställa för_rättning på angivna villkor.
Brevet orsakade en livlig debatt bland oroade bönder. Kungö_relsen, upplåst i berörda t y.t or, tui;; o,' att åtgårder bordevidtagas för att exproprierä 

"rr 
uiJ e;;rnagården (Äby qwarn)

L.;:iXi. "",renfaII för åsradko__u,rä" är, r,i}a:,p"i"* Jrilrl_u
Vid den föl.jande stämman beslöts att från lantbruksingenjö_ren infordra Embets-utlåtande o- 

"utt""reglering i Himble å.Det bestutades också-art råta ,"aåirät", om någoioberatrigadhöjning av kvarndammen ria ö*ä."ää;ää;*;"äfrijl,L",
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trycktes slutligen på att ingenjören borde ta avseende till ovan-

för liggande sjöar *it -uift"i, to- hade sitt utlopp i kanalen'

När det omfattande reglerings- och avvägningsarbe-tet var

klart, blev alla O"r,iäåtnärytffuä" till fÖrrättning den 24 apt\l

1899 i Hunnestad, ,tätitur. Förrättningen besökt es av 27 sökan-

å;;, ;;'äääut"'urru namngivna' samt tio tjänstemän och två

gode män. Förråttnrngen ajoirrnerades, flera gånger' men proto-

kollet fördes ,o- 
"n'EnÅåi,-ornfuttunde 

45 paragrafer och med

itå""itnlng till ungefär lika många bilagor'

Sökanden till förrättningen yrkade att det framlagda avdik-

"iiäriå.ti"gåt 
,tufå untagäs, och att alla' som hade nvtta av det'

skall deltaga.

Den förste, som yttrade sig, var godsägare Alfred Bexell (ju-

nior), som då var ägare till Thorstorp.s egendom'}{an ville till en

il;j;;il" iullfolia sin faders ansökan men tillstyrkte företa-

;;;å;iö;;nde så"som nvttist för orten' Ingenjör Lagerqvist'

3o- ."pt"tenterade Var-Uergs stad, bestred varje rubbning av

ä" ruuärurde förhåIlandenirörande Himblekanalen. Mot den

,-tVu 
"utt"nledningsanläggningen 

anfÖrdes intet yrkande'

K J wiren i Rolfstorp var mycket aktiv, och han representera-

de i stort delågarna i'o"t" OLten av kanalen' Han menade att

endast själva t<anaråran skulle deltaga i det nya företaget' Bi-

;;;;ilä Gamla Ä, rf o..u-och Harabåikarna var nvligen uppdi-

kade, så att den:"tätaÄ"d" vattendrag berÖrde' redan kunde

i;Jä;;"t til erioÅerGt aiup' wiren utvecklade mvcket må-

i;;d";- klagoskrift undärteckn ad av 27 bönder från Rolfstorp.

;;h il; uuriutud" med ett inbåddat hot enligt följande:

"Fördjupas kanalen af vederbörande gräfvningssky.ldiga vid

cöå;;r"d; bro tillräckligt, så att vattnet får fritt aflopp där'

kommer äfven oarlntil iiggande marker att blifva torrlagda.^d;;;i;", 
torde darfå, ," tItI, art så blifver gjorr fortast möjligt

af den det vederbå., o"ft saken är därmed ordnad till hvars och

ens belåtenhet, utån några blodiga kostnader med thy fÖljande

rättegångar."
Det var dessa ktagomål K J Wiren hade bakom sig' då han

lyckades ra syneÅåänen att dela företaget vid Gödestads bro.

Patron Bexell tjuniorl' som tidigare uppträtt tveksamt' för-

.nuå" sig om föreiaget menande att Wirens skrivelse endast var

åvseOa ätt fo.droia"cletta för orten och landet nyttiga företag'

varför han yrkadååit skrlvetsen skulle låmnas utan avseende.
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Ingenjör Hugo Gerlach, som senare representerade Varbergs
stads vattenledningsstyrelse, uttalade stora sympatier för före-
taget, oaktat det ej medförde några fördelar för Varbergs stad.
Han framställde dessutom ett förslag att genom reglering av
vattenståndet i sjön Neden magasinera vattnet där, vilket borde
bli till nytta för det tilltänkta företaget och undrade om inte
detta var av intresse för bönderna. August Svensson i Gödestad
satte sig inte emot Gerlachs förslag, men fordrade att en sådan
reglering icke fick bli till men för bönderna runt Himlekanalen.

Förrättningsmånnen kunde inte förena delägarna. Synemän-
nen fann därför låmpligt att dela företaget vid Gödestads bro i
tvenne såväl ekonomiskt som juridiskt skilda företag. Detta
hände i december 1902.

Synemännen bestämde efter detta att nedre avdelningen skul-
Ie börja grävningsarbetet snarast eller senast ett år efter det
förrättningen vunnit laga kraft och vara avslutat inom tre år
därefter, samt att grävningsarbetet i övre avdelningen skulle
påbörjas så snart arbetet i nedre avdelningen var så långt fram-
skridet, att det ej utgjorde hinder för arbetets bedrivande. Arbe-
tet i sin helhet skall vara avslutat sex år efter förrättningen.

Himlekanalens nedre avdelning sammanträdde den 18 juni
1905. T'idigare försök att få arbetet utfört genom anbud hade
misslyckats. Det beslöts därför att låta uppgräva så mycket som
möjligt utan maskin nerom Ättabro.

Denna form av arbetsmetod tycks ha utfallit till belåtenhet,
vilket framgår av ett beslut från den 1,9 september samma år.
Det konstaterades då att kostnaderna för upprensningen nerom
Attabro ej syntes uppgå till förslagssumman, varför det fanns
anledning att fortsätta arbetet mot samma villkor, som beslutats
nerom Ättabro. Detta blev även sakägarnas beslut.

Rörliga och samtidigt effektiva grävmaskiner var vid denna
tid dåligt utformade, vilket troligen var anledningen till att inga
anbud lagts in från privata firmor.

Enligt samtida källor lär uppforslandet av fyllningen ha skett i
avsatser, där arbetarna lade lämmar på vilka fyllningen lyftes
upp från kanalbotten. Från dessa lämmar lyftes jorden vidare
till nästa avsats för vidare placering i den stora jordfyllnadsval-
len. Detta arbete måste ha varit mycket slitsamt, och arbetarna
var säkert lyhörda för möjligheten att använda maskiner.

Om hela den mer än halvmila sträckan mellan Ättabro och
Gödestads bro grävdes för hand är i dag svårt att överblicka.
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Den enda maskin, som omnämnes i protokollen är en ångpannas
uppställning invid kanalen, och där en Karl Nilsson i Klastorp
tilldelas 10 kronor i ersättning fÖr förstörd gröda vid uppsätt-
ningen av denna ångPanna.

I bokverket "Halland i gamla bilder" presenteras på sidan 24

en bild med förklaringen. "Himleån sänks och rensas i början av
seklet." Bntreprenör är P.J. Svensson i Tvååker' mannen i vit
mössa i bildens vänstra kant. Det kan vara denna maskin, som i
protokollen kallas ångpanna. Samma foto är också med i "Hal-
ländska visor".

Tyvärr har en viktig detalj blivit avklippt på dessa kort' vilket
framgår av originalbilden. Stången, som står i mitten, tycks kun-
na vridas runt, vilket man kan se av toppens utformning. Strax
nedanför sitter en talja fastskruvad i en skåra i stången. Från ett
hissverk på marken går en wire genom taljan i stolpen och vida-
re ut genom en annan talja. Med denna anordning kan man sedan
hissa upp de stora jordskoporna, sedan dessa fyllts med kanaldy
av ett stort antal spadutrustade arbetare nere i kanalen. Sedan

skopan fyllts får maskinisten order, kopplar in spelet, hissar upp
och vrider skopan över vallen och tömmer innehållet. Man läg-
ger märke till att jordvallen ligger ända inpå kanalkanten. Li-
nan, som en arbetare håller i, tycks vara fästad på andra sidan
kanalen. Denna lina tycks behövas för att föra skoporna tiII rätt
plats i kanalen. Det finns enligt bilden en del andra detaljer, som
är värre att beskriva, så det står var och en fritt att söka utröna
maskinens olika arbetsmoment. En viktig sak, som synes på bil-
den är, att det används räls. Detta torde innebära, att maskinen
kunde flyttas längs kanalen och således varit till verklig nytta i
utgrävningsarbetet.

Det övre bolagets medlemmar var också till en början eniga
om att delägarna själva skulle tillsläppa dagsverken för att göra
arbetet billigare. Utvecklingen förändrades snabbt vid denna
tid. Dessutoä pågick arbetet med byggandet av Varberg-Ät-
rans järnväg, där kanske nya möjligheter skymtade. Det gjor-
des då förfrågningar år 1908 hos ingenjörerna vid järnvägsbyg-
get, om de var villiga att åta sig kanalgrävningen.

Det gick ytterligare tre år ända till den 3 maj L9LL, innan ett
konkret förfarande med arbetets verkställande skymtade. Spe-
kulanter skulle före den 1 juni inlämna förseglade anbud till
styrelsen. Annonsering skulle ske i de båda varbergstidningar-
na och i Annonsbladet i Lund.
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Anbudsförfarandet tycks ha misslyckats, men det kan note-

ras, att man förkastade ett anbud från byggmästare Svensson i
Fastarp, Tvååker.- 

5"åu"4.öjde det till den 12aug1911, innan det avgörande kon-

traktet skrevs. Även nu var det två byggmästare, J.M. Flodin

ochKarlW.Johansson,denförstefrånFröslidaochdensenare
irån Björnarp i Torup, som antogs som entreprenörer' Till det

to"tru"f.t .tyåtr"n föielade stämman poängterades, att hälften

"" 
ivrrrua"n skall läggas vid varje sida av kanalen. Arbetet gäIl-

J" ,tra"t un mellan-Cödestad och Rolfstorps broar och skulle

kosta 55.000 kronor.
Dårtiil kom arbetet att bygga en ny bro i Gödestad. Detta arbe-

te var kostnadsberåknat titf iO.SOO kronor, men här skulle häIf-

ien betalas av Himle härads vågstyrelse. Är 1913 utlystes entre-

pt"tåaå"ttion på brobygget, och arbetet utropades för 10'000

iro'or. Efter många underbud nedgick beloppet till 7.800 kro-

nor, vilket bjöds av entreprenören vid kanalgrävningen K'W'

Johansson, ToruP.
Det har varit mycket diskussion i våra bygder, hur arbetet

utiördes, då Himlekanalens övre bolag fick verkstäIlt den ovan

beskrivna nygråvningen. Tyvärr säger inte protokollen något

om tillvägagångssättet.
Meningin var att arbetet skulle kommit i gång för fullt år

1912. Deita år synes ernellertid haft en av de regnigaste somrar

som förekommit. I mitten av juni inträffade dessutom en hård

storm med orkanstyrka, och regnet stod som spÖn i backen i hela

Halland.FolkibygdenbesökteenStorutstäIlningiHalmstad
sÖndagendenTTj.'.'i,da'alltlärhafÖrstörtsistormochvatten.
ge-käm'a fann bönderna att skörden höll på att förstöras i
dalen av de väldiga vattenmängderna'

Det fanns så stora vattenmassor att vattnet stod en fot över

,på."n på den ett år tidigare invigda järnvägen Varberg-Atran'
tågen måste stanna två kilometer väster om Rolfstorps station,

ocfi resenärerna fick fraktas med dressin över det område som

åversvämmats. Tågen från båda håIl fick backas tillbaka. Ban-

vallen genomskars på flera stållen' I Ullared hade en regnmäta-

re visai63 mm, denitörsta regnmångden på så kort tid i manna-

minne.
I detta läge stod det klart för alla att det stora stabila stämmet,

som byggts av kanalarbetarna vid Gamla Ä, där denna rinner ut i
kanalån, måste öppnas. Detta visade sig mycket svårt' Vatten-

-urror.tu trycktå på, och arbetarna tvingades ta stora risker'
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Man lär ha använt dynamit. Om detta lyckades helt vet jag inte.
Traditionen såger, att den starkaste karlen tog en dumdristig
chans, hoppade ut på stämmet och lyckades få bort en motspäns-
tig bjälke. Detta öppnade och satte fart på hela dämmet. Arbeta-
ren hade ingen möjlighet att komma undan utan drogs med av
vattenmassorna och tycktes vara förlorad. Hur det var möjligt
vet jag inte, men han räddades av förtvivlade kamrater nere vid
brovalvet och levde. Strapatserna knäckte åndå den modige
mannen, och han dog av lunginflammation några dagar senare.

Det kom ytterligare starka regn under juli månad, och det var
inte tänkbart att återuppta arbetet med kanalgrävningen det
året. Nästa är,1,9"J,3, hade en torr sommar, och det stora företa-
get kunde utföras. Det står klart att man då använde minst en
avancerad maskin för grävningen. Jag har diskuterat frågan
med Anders Andersson till Nermans, som var tolv år vid denna
tid. Han säger: 

,r.;

,l'

Sd hcir ungefcir kan mudderverket hafungerat.
(Teckning av Åke Carlson)
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"Man använde två maskiner, sorn gick på varsi'sicla om kana-
len. Den större maskinen gick på norra sidan. Den framfördes
på räls och drevs med änga. Den såg inte ut som dagens grävma_
skiner. Rälsen byggdes av jårnvägsrallare och anvlndei endast
en gång. Så fort maskinen flyttade en bit, togs rålsen bort och
byggdes åter upp framför maskinen, tills sträckan mellan Gri-
metons och Rolfstorps stationer var fårdiggråvd. Den mindre
maskinen på södra sidan lär ha format till kanterna och finputsat
bottnen på kanalen."

Den stora maskinens arbetsdel var tydligen tvådelad. Ett ag_
gregat som själv muddrade upp jordmassan, varefter de fyllda
elevatorskoporna drevs av kedjor upp på en lång elevator, iom i
sin tur drevs över på andra sidan ångmaskinen och tömde.fvllet
en bra bit från kanalkanten i en mäktig jordvall.

Jag har gjort försök bl.a. i rorup att hitta ett eventuellt foto på
denna rnaskin men utan resultat. Jag har uppgifter om att sam-
ma entreprenörer nygrär.t Ramsjökanalen strax före arbetet i
Himlekanalen.

Det framgår av protokollen att bönderna på norra sidan drab-
bades svårt av de stora vallarna med fylrnadsmassor. Sårskilt
utsatta var de båda gödestadsgårdarna Broas och Stommen, som
hade flera hundra längdmeter vardera att forsla undan. Den
breda och höga vallen låg cirka åtta meter från kanalkanten, och
omöjliggjorde brukning av en ansenlig del av den odlade jorden.
Anders såger:

"Det sas att då jordvallen skulle köras bort, tog det endast ett
längdtum av vallen för varje lass.', D.v.s. cirka 35.000lass på en
kilometer.

I verkligheten var arbetet med att köra bort kanalvallarna ett
gigantiskt företag. Långt in i senare delen av 1900-talet låg val-
lar kvar. Det var först då de moderna lastmaskinerna octrlipp-
flaken vunnit insteg, som de sista resterna av kanalvallen bort-
forslades.
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JOHN PERSSON:

Socialuå'ril i Gödestad 7867
När medlemmar i Gödestads hembygdsförening på 1950-talet

skulle inreda skolhusvinden för sin fÖremålssamling, fann de i
innertaket av spån instucket ett litet gulnat papper. Det var ett
intressant dokument, som berättade hur flickan Albertina Jose-

fina Gustafsdotter inropades på fattigauktion av skollårarinnan
för 50 riksdaler.

Detta förfarande med fattigauktioner var förr ofta brukligt
och fortgick ånda in på 1900-talet. I många socknar fanns det

mindre bemedlade, som mer eller mindre försörjde sig på att
inropa andra fattiga och ta hand om dessa. Men det var inte bara

välg^örenhet. Ibland fick de omhändertagna så bristfällig vård
ochlrirsörjning att de dukade under i förtid. I andra fall utnyttja-
des de i arbetet, och detta gällde inte minst barn.

Dokumentet om Albertina Josefina Gustafsdotter lyder som

följer:
Kontrakt

Är'1.867 den 20 december blev fattighjonet Albertina Josefina
Gustafs doter på an trippa nal aution till den minst Bjude försåld
på ett år rägnad från denna dag till den 2I december 1868 och

itannade skollärarinnan för lägsta anbud af 50 Rst mt war af
helften betalas den 2 januari 1,868 och den andra helften den21"

december mät wilkor att hon skatt hålla förenämda Albertina
Josefina mät ronneliga kläder och föda så hon kan bevessta sko-

lan och kyrkan.
Att de såIonda tillgånget och mät klobslag statfåst

Betygar utsuPPra
Emanuel Larsson ordförande

Bengt Bengtsson
NiIs Olsson

Nils Svensson m.h.i.P.
Albrekt Svensson m.h.i.P.

Med "ronneliga" kläder avsågs troligen tillräckliga och god-

tagbara sådana. Skolundervisningen hade inte så Iänge varit ob-

hgätorisk, varför stavning och skrivkunnighet inte var den bäs-

ta. två av undertecknarna till dokumentet kunde inte ens skriva
sina namn själva, utan det blev "med hand om penna".

Albertina Josefina levde dock vidare. Hon kvarstod i husför-
hörslängderna för GÖdestad till 1875, då det noterades att hon

utflyttat till Tråslövs församling.
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