
JOHN JOHANSSON:

Mecl rnudderprå,rn på Himleån
Rubriken låter kanske lite vitsig men år inte oriktig. Läs gårna

och begrunda, hur det kunde gå titt redan 184s, då H"iÄi"aut"rmträskmarker efrer stora bekymmer fick 
",t ora*liä-.]irtoo".

Det torde ha stått ktart i långliga tider att de stora kairmarker-
na runt Himleåns strömfåra borde gå att dika ut. problemet varatt hitta den riktiga arbetsmetoden.bet var inte lätt att med bara
s-padar och hjulbårar nå ett gynnsamt resultat. Framför allt vardet svårt att nå enighet bland hundratals bönder att utföra engemensam, lojal och organiserad kraftansträngning.

Den nya lagen frän 1827 om ordnanae av lagi;f.iFi" I byarna
9i:I "n 

starkr pådrivande kraft. Redan 1834 började unders<ik-nrngar göras för att hitta en vettig lösning ro. .antrrrng uuHimleåns strömfåra. om det gick atl bevisaått 1000-tars tunn-land god åkerjord skriile bli odlingsvärd genom att sanka Himle-
åns bottennivå, skulle myndighet"erna stålla upp med iri[ostigastatsbidrag. Kongl Befailningshafvande i ta""i r,i.o.ånaä" 

""Iantbruksdirektör Herr Agronom Directör Georg steffens attsöka planera utdikningen av de vattendränkta kärren_ D"rrn.upprättade också en, karta, uppgjorde arbetspran o"t uir*aua*
kostnadsförslag. Till stora aelåiÄtutte den nyä stromfårån arue_tas fram vid sidan av den gamla. Detta såkert för att srippa rcirstora vattenmassor i samband med det besvårliga u.u"iå.
- ^Emellertid dröjde det med planens förverkligände, och först
1842 i februari sammantrådde en Direction r,ii r,i."iug"t,-ro-
valts under överseende av landshövdingens representant. Den-
na Direction bestod av Iferr Högvärborne KammarJunkare carlvon wolffradt på säteriet Thorstorp, organisten i rraslcif ; rEhn, Kronobefallningsman S N Marmstedt samt hemmansägar-
na Anders Eliasson,.I,jungstorp, Lars Gunnesson, Hunestad, ochAnders Hansson, Ahleslöf.

Directionen hade efter ansökan hos Kongl Wäg och Watten_byggnader fått till hjälp Commissionslandtmata." A A Brand-bere. Detta till följd av att Directör Georg Steffens hade avlidit.
^ 

V^id inspektion på platsen framgick, att stora foråndringar iSteffens förslag måste göras. Man måste ta mer hänsyn tiit attden nya avloppsgropen skulle ligga närmare den gamla fåran
och med smårre förändringar ut[Ora gräns mellan socknar och



;Iåäåäååiäååååäååä'ååååååäål$äåååålå
FrFas ri
iF ;äFi

åå läååiåäsåååäåäl ååååå åägååååäääl[äåååå

[å E;!ä3[}åiE 6F 
åäF åiiir

å* åTå ;F4$iåEååäåiåååå9 
ålgäåå 

FIiiä-Eåå
i! E-=ä*3täiiiiEäi 

3ä äEå 
=sE 

gFä .iz=;?Vx;äi
åå fråäåiääfiaöä+åås*å; s +ä;i-är $+sEå$ 

=a*

,f)
5iJ3o
5(D

ö,q
$OH6
ö-eo=

OJ(Da
-I(Dli. u)

o;
*{nio
;1 xOc,
^: ^i.

O. lool,
OJ-
-I 5
oi'
o5--

E)
o:

d

EPTäEE*?;c_åååts

gä=äigä1*ääåäägå

E F*ååäsE igitE iiä
EägFå$EäEFräriig
p+iåäää*g ä ääåä.3s"FX"?,E3Eg 3 dbPå

Få1+l;[ää 9 :ä8fr

åäigöäärs ä Fiti
täååäaäåg : +å*?
ägäS$*s+t ä äEåå O.

I

l
{1

)/
\
*\s\sl
;. 1l\i
,,1 )

f)r

-f lh

:<
!' 

^:

-.i

ts!o

{ !ö.

!t
!Q-

$-V.?
A, Cc

o

:
s*
e_
o
t
d.

o

o

cc

"4{
o'o*



å; ås r åå Fåll 
ä a äs' 

*$gågåååääååi 

5ää3 1ååååå
äååååååååääå 

åå[F 
ååäaååglgååäFgåååäåräå

'ååsåååååiii 
iåår låråaååiiåååfgåiåäååiå

aaås $usååå'ååå åäåååååi'åFliåås $ååiä

-o'-
+å.

pb

+uJ
*O
o;

=aF-l @

4-
a
x- :E

ooa(,
FN OJ
O:a

1:'+
JÖ

Ac

;p

(fO a.

(A'
L.O
OJi -

)'ca

o.o
-:.D
!v
9ön+

räsäry äiläååEn= 
äla *ååääggE 

slSF ålääåHååälää
38p xr ä

igiä * lgg:iåäiä gää.qE är; ä e 
=;rF 

*

- ä- ä[[EEägäå,ää 
åE [E*å+EåäfååFååäååååä[Eäsää 3

åå+;i 
-i,rF;E:nä 

+x €ä5:gåääiåäå
äEai, = T?€iÄ3äg 4; ääFE

*;ää= ;1r1ä1åå åå +ääFiåäitåefäååå**äi*'*3s=38 
ågfiiäåFg i; äEIt1ååäåläåå1äåf$iie:arFä&d

Fs:sE 
äåäfFägå äå gFägåFåå*IE$sF,;: y=:ä,BHF13 q E

*El*i åå=Fi[gE Fä iFfååirä ;ååEäiBäiåiBåäifrF;2
iä+ä= H.Fä3HEiä Ee F;FfräsE; ;eiö+lF==ägråF€;+is FEääå;sä q; äå[H;3=ä eaöiäå;FFnBT:{
T [B;H (ä 1#*+ä täggg+*t å*- i$äii'finl 3FåäE+.,säe=*.F=



R 6il?*_E,iäå#-=öFP=e rpäi!i EF,a= a= =i= "åt+ gt
Bä'a+e i=liFSsFäqä ii16.E:$ :+t;'{äE'eårF ilsE;ÄTE gg;ril:-eiös Ts
Ål'=dX;i .1=lT!DH*=@=ra :FErii 2.#=+EE.r3B.ei :
=.= ==; *-EgniöS.*o.0,,5 *

E3;iä ;f;=äa;iagF $
äpT6ä =t6 **=ä,ää=- n5ä:O_o o.-0I1Ha+".5:.= =

F1$Frlåålååååä-ii
ii=s= å:FBl iiFiå $ä;osQ 

=ig?F säFä3 iElål- rgä'ä ii*ro F

iidnaa ;.Fi'34 ;a-fi.r ;r.-tro-.)o- tu,-f.!uoi croom:=. j.

=:=.d: =66i1 =eEuil :

f:3;ä ålåå; :r:ia i
<0a:l=Xl i,:.:=>a ;gF-Fä 9ifiit i

äå3 gi;E==EE= E Fsfi +sä gri i9eå= 
=ii= I+fi i=i3E ; ie

ä; 
= 
?v?:=l7r 

ä Fiqr 
r=* +å ulE3,=äåii:ääääåärsE

ås;[=ä
1=tF! i6! 5å1 äi ääiägåiaå1ääå {ärs ågesF+EgFä
?;:,?=E+;._ti åi 11äri€: iir 1 al7ä sä Ei : ;;iå
iååiäåiårgä Båe*; råArååååälE +år e;äg ååräF

FF3lEäiäå *r=äiFåååå$[i=+*1 3äå' 1iåi åäFää
li s 3 Et=i==z=F.s 1*3ää åä+åå[å;g ä$ål å$i ä ä[ä[|iEfiE +q
i=;1?i'=rrilZ ååräea+€ äåäe: 1 

tå; ä ä fä i få". "- iäii?ic_s3=s Erf;äö+$*iqä€åE ääE +äå$ ä[ägE



å TAF-8.ä=uiF=e'- $Sqq{ä=F=i*.9ä;iFffå€F*Fgiåir5F13E'-agsr iä+Ei:
gH eFiåö ;5E +E ä Fi+E=d$$äåfgä€g*åä[åärsaE
;gSsFEåi;*åäa s åi€'iåaEi*[ää'åäåäåfxääiå;

i;årååååtäiååä$åäE3låäE[ä'tåå€$äå+$ågä€E=7+rF;sFåF==+FEääir*åi= 
äEgåää$ååäån*=åår[åå; åääsei E$E *i;åg ägi

Siiååååålåä5å, Fä Fqäååi'å$åä åiåF5åå[ååg

åiiåFåFååääirå*FåFåIåFåäååFFååFågäåF
3;;åiiE1äaxsr iåä;tai=:s Fr+3T3€E+i
sä Fiå+F€å täfå q5*ååääsäH s=€sl+3å gi

i;iå; r iirFHE' sr; 
åe i$i3ääääi; gåeäässEläää ;

3g+iE? 3åäliti ä;F * FiaTåi+ä Fåräårä+€ *s== E B

älåF3E rEä:Esr 1IiFgä 3räF1åäåålEgåglläilä1
ögä= E fi

=T;tilå 
i åå I I å å I i i 

äåååååågå 

I lä i ålä iå I iåå I

IF1äEI [ffiå[Fä iååfi FI$tFåilå1å[If 1åEä€FFiå
iiå+Ft igåFä+ä t:=r ä;gilåäå5*Fä qå*6åAr*t
*= 

'i?iFå:ååå 
åågå äååä1ålåååEu niiä's;si

åFti+* +årgäåä åå+å [ågFåääig[-r faå+[Fåä;\ sq:TdF sö$Esqg



å 
åF= 

=8,.i 
v*Fq* *=ååal 

ååän; 
= 

*Fåäå-låååä;$äåäå
iäåraagäååffi$1 

aåän åif *1r 

*åEåE 

FFagisfr
ä'aFisååä+åiåä 

äåä€Efäåä FlF$Fåäiå[; äFE*? ä ä ä iF
isiäiåttgå årål äå+ääa*rå äiää:e3rsEä Fråä

1äåååräigaå1åg FåsIFåååF åg+Fåäååäåi äffi1

å-+åIIIIIEåiåiåååIäåi€åäää*1åå+ååFgFlå

z!t.==r-+?ii++t; $så=z: ärfå EiE årie*åå; ål;ä

=-5 X-_= --cntIO O-
:J.^r.lr(i--t-'J^-. = = < -=--=, = a,':i' 1
*J-5-_=aqN:i5_
f<g==!-95:--
= -.tq .: 3ö - J 0Q -.- -L:!.rY A.! 

-_.r_: =o .D ? o : c co =.'jl'J6;;ä=;3ra
::5'u_ ^ 0J,,.0'c --:tä O !r- = 

L -: cc 
=.C,==l: - - -J -^6lj-å;a3o.f<'äv. v. 9) = -'A-.< rD ii O 5* E = co d .D a = =.4'.5ocrAry:tr=.=:r;

._. - - 
^ = : A! - -,,,,,-,--r,r - -r - -s d d a; * ? 5 3 s fc o co:-a:? 

= ='.9 F;l;:;iQq1 9i;ct -.^ i u. Z >a'=:-'':=o-5>-=:: -: ro,., + ..1Ö O (J';g
- - J .^ I ) a'-, A - 

^-4, 't ; 4;
' 4 

- ^. - d ZJY'=177=, 2vic;';: ,- " =f; ]'' -;J F m o-'' o 
^>äE; s ? å9:

!*+?t, rir*1n(n'ta ;:--;.
L-:Ftr^4 =.':.cZil li --. l:= 5 ; :r r,r
-/.'^--F^---a= JC ! J. )'^\.m--å!V

"=:;rJi -ldKx-O.d.D:o:.
= -.- 4 > - :€ g

- 5H;o-5 ö co = 
o P -'e lo o 5 5 =. 

cor:
0.Q fa G ia .^ .x i-.cD -

3E =: ä äE j 
=@ a 7=T (, o Oo

.79
.i^
^r J.

O- !-'efi [,
5.D
9;
-
^ -l_

o
0a+ts

F.l<

Aa
(t*
c)-+
.DåFn (D
Od5tr
a,ÖorJFI CD

0a to

!Jö
!J

*;.Dl:
o:.
qä
gaIJ

Fj

(,OiT<
2rö Y

!o
A r.j

=--.4
a;

13Y]
-p
^ir!-u
HlD
PUD
Aa

oi
)a

@'-L
F: 

:.

(^
ax
IDO

-.$+
e{

: *s
: ai

'ra {

!J*:*<

a-
1:

ct

I
s-

l!
a

A:,
c
x-

o
^l\
!

CC
o aA



såäq;g=:-[?+*ä33*3HAsE=ä*ä3t:fi= tq Y

å rr er rg ä äå E 3 
gF ä ä ä ä å å ä : 9g å g [ ä*å gä 

* ä ääå 3 å iåfr al 
= 

$ s,

å ä ; E ä räååå1å iä 
äågH åäå 5gåE r5 å å i ; 

äå 
?+?Fääså

+; F F ä 9

€så -=,å9F gFgä1rä:är*t täiFååEå '=: i=??ir ii
äilt ååiä+:ägåå=*T3åässåäsiEE*-ä räå5ä giääf

åäi :i ; +å iä 
=å3[+ää5+åäåäå11äål 

t?ijtr+tli?ii: 
" 3E äiAäå;z+ii= äFäårä 

=;=ii 
FEå7?:-iåäE'{å ;E

å[äåä1åål?ää[ååltålåå'iåilEliåågi5Elås
11; f; å+ 1åååi$1*äiiså iäsEää3 ;ää*i i iå;
iE; åE ä; FäFåiåA=ö=fiaå 3!i;xår iåi| å iri

åå** 
-tå 

ä' E*ni i' 

'ägiä 

i?l 

å,åååågååriåååågåå

'i!E:i;t: 
I tI tå årii 5å 3:

I rla 3l 
rrE==_is'? 

E : ää gi g;

17V!ItE+?i1!i E?vrFgp+;a r;i: r=öoä s-å*i
ftis=Aårersg: gg;;ääsi;s säFs å;åg* EFiiä
fläg*?:5:liFil =7*å5s;ril Erlr a;==tr nfåä*

=p; =7*:rrE;ts3ä tåäi-å*ei:i liit +äeäi ;a$g;

=7;*?täå+ 
å'ii åExå 3sFiå ågåg Hgååi iåFäå

ltl,ää* i= r äF :å r==-F sE rqEåiåläåH q*3 EådH afj'= lFsT
zi'i?TEii r,=x å=3r äiäää EiFi :as;i 1i:fiE

I*:Få+åti i:å åäsf E=Iä5 ågäå 
'rrr; *I€F=

E g aå$slä's ä;ä äffä åf,ä a' åE F* FäFgå å1grä



sandstrands betäckning' På ett annat ställe finner man under ett

djupare humuslager tätn-u tunna strandsandsrand' ofvanför

ett vitt eller gulak,idi;;ö;biandadt med mergel uti de s k

kärren. Denna ufuuiåftåti"Ing' likasom den utmärkt bördiga

lermylla på lerbotte;; t;- haf-vet avsatt utgör sådana härlighe-

ter, atr den stenrik;';åG;;ånger torftiga sandiorden pä grus

eller mjälbotten zir et;-ht; äti iltvaraigt jämföra tn"d: 
-

Långt in på dessa '""u 
tia"t kan mariså' att dalen även i sitt

dränkta tillstånd nåfi * fttåitig växtlighet' IVIed säkerhet vass

och andra vatterttåiiå;;;;;'-tom i långa tider växt och för-

multnat i dalen' N#;;;;ktigare ar de ålrit<t förekommande

gamla ekstockarn"l"tät åiit:ä;t kan transa upp i plogdjup' Fran

vilken tid är o"rrnu'J"g"iåtiänz Finnes det något vettigt svar pa

den frågan?
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