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Byamännen i Granhammar samt inspektören och arrendatorn vid Kungsörs 
södra Kungsladugård,  C E Blomberg,  tvistade i  mars 1843 om  två grindar i 
råskillnader mellan Granhamrnars  by och Kungsgården.  Tvisten drogs  inför 
Åkerbo häradsrätt där det slutliga utslaget fastställdes av lagmansrätten den 25 
oktober 1843.

Byamännen  i  Granhammar  företräddes  av  bonden  äldre  Anders  Andersson  och 
Blomberg av kronolänsmannen J F Wassberg. Den ena grinden fanns vid Sporrtorp 
på den allmänna landsvägen och den andra vid byvägen  Gersilla-Granhammar vid 
Täktgatan. Byamännen yrkade på att Blomberg ensam skulle svara för underhållet 
av båda grindarna då de själva inte ansågs ha någon nytta av grindarna. Vid den s k 
gärdsgårdsdelningen  27  november  1842  hade  lantmätaren  och  gode-männen 
föreslagit att grindarna  skulle underhållas efter mantal.  Kungsgården med 11 7/8 
mantal och Granhammars by med 3 mantal.

Rätten avkunnade sin dom enligt förslaget och domen fastställdes av lagmansrätten.

Vattenkvarn för husbehov

Inspektor C E Blomberg på Södra Kungsladugården hade den 31 december 1846 av 
Konungen  befallningshavande  i  Västmanland  beviljats  tillstånd  att  under  vissa 
villkor anlägga en vattukvarn. Det gällde en kvarn med två par stenar för grov- och 
siktmäld för Kungsladugårdens husbehov. Mot detta tillstånd hade änkan Johanna 
Fredrika  Aurell  anfört  klagomål  till  rikets  kammar-collegium.  Hon  framhöll  att 
bäckvattnets innehållande vid den nya kvarnen eller framsläppandet därifrån skulle 
medföra skada och men på hennes vattenfull-kvarn vid Runna.

l september 1848 upphävdes tillståndet för C E Blomberg och en undersökning av 
frågan kom till stånd. l maj 1850 företog Åkerbo häradsrätt syn på  platsen för den 
planerade kvarnen. Överintendenten J E Hörstadius var då ny ägare till Runna kvarn 
och hade inlämnat skriftlig protest mot planerna på den nya kvarnen.

C E Blomberg hade för avsikt att uppföra kvarnen i bäcken som rinner fram från 
Gersilla  ägor  genom  Kungsladugårdens  och  ovan  det  ställe  där  vattnet  från 
gästgiverimarkens  vatten  letar  sig  ut  i  bäcken.  Blomberg  som  ägare  till 
Gästgivaregården var villig att leda vattnet från Gästgivaregårdens rika källor
ovanför den planerade kvarndammen. Kvarndammen beräknades bli fem alnar hög 
räknat från bäckens botten.

Rätten ansåg att anläggningen inte skulle kunna skada Runna kvarns vattentillgång 
och  Blomberg  tilläts  uppföra  sin  kvarn  för  husbehovsmäld.  Vid  avträdandet  av 
Kungsgårdens arrende skall dock Blomberg återställa platsen för kvarnen i samma 
skick som vid synetillfället.

l augusti 1852 meddelas Konungens befallningshavande sitt utslag och klartecken för 
Blombergs kvarn, allt enligt häradsrättens villkor.

Många pigor...

C E  Blomberg  var  född  i  Kung  Karl  1791  och  son  till  hingstridaren  och  hem-
mansägaren i Skillinge Carl Ludvig Blomberg. Om C E Blomberg berättar R Essen i 
"Minnen från Kungsör". C E Blomberg hade ett förflutet som förvaltare hos Carl 
XIV Johan på Bäckaskogs Kungsgård i n ö Skåne. Han var gästgivare i  Kungsör 
1836-1874. l husförhörsboken 1856-1870 uppges att Blomberg hade inte mindre än 
12-14 pigor, 5 hållkarlar samt 7 drängar.

Källor: Kung Karls husförhörsbok, D Norrhammars samlingar.


