Från Johannes Garp till Johan Fredrik Carlborg 1804-1880
En kort berättelse om min farfars far

Johan Fredrik Carlborg

Mariestad
Den 20 juli 1804 föddes en pojke Johannes Garp i Mariestad.

Johannes föräldrar var Fredrik Garp och hans hustru Greta Olofsdotter. De anställdes båda
1793 på det nyöppnade lazarettet i Mariestad.
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Familjen hade, när Johannes föddes, redan sönerna Peter född år 1795, Carl-Fredrik född år
1798 och Gustaf född 1801.
Dottern Maria, född 1793, 14 dagar efter föräldrarnas vigsel var då död sedan 1801.
Familjen bodde på lazarettets övervåning i det trähus, som byggdes när lasarettet åter
öppnades år 1793. enligt planritningen bodde till en början drängen i köket (nr 7) och
sköterskan i rummet (nr 8). Lasarettet fanns även i ett stenhus mittemot kyrkan, där
fattigstugan låg på nedre botten.

Enligt husförhörslängderna arbetade Greta Olofsdotter hela sitt liv som sköterska. Dessa
avskrifter av löneutbetalningskvitton beskriver löneläget.

Syskonen Garp hade flera prominenta Mariestadsbor bland sina faddrar, trots sin ”enkla”
ställning.
- Målarmästaren Gabriel Rase, taxeringsman
- Demoisell Maria Christina Rynning, senare gift med Olof Carlander, präst
- Hennes syster Sophia, gift med räntmästare Georg Enander
- Prästdottern Jeanne Lampa
- Rådman och landskontoristen Mats Hultman med fru
- Räntmästare Georg Sundin
- Inspector Niclas Boustedt
- Lasarettssyssloman Magnus Sundbäck
- Doktor Per Anton Norling
- Doktor Engström
- Borgare Samuel Groth
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Carl Gustaf Wetterstrand var fadder (endast 21 år gammal) till Johannes bror Isak Garp
född 1807-08-25. Wetterstrand bodde då hos räntmästaren Georg Enander och var
skrivare, alltså under utbildning för en statlig karriär. Han flyttade cirka 1808 till sin
morbror räntmästaren och kronobefallningsmannen Gustaf Hasselström på Båstebacken i
Bäcks socken.

Lazarettet i Mariestad år 2005

Skolan i Mariestad
Bröderna Garp gick antagligen allihop i Mariestads skola. Peter, den äldste, var åtta år 1804,
och Isak den yngste var tretton år år 1819.
Skolhuset i Mariestad byggdes 1785 på tomten nr 101 vid Stora Kyrkogatan, det var ett
tvåvåningshus med skolrum och rektorsbostad.
Per Gerhard Stenberg, son till saltpetersjuderiinspektoren Stenberg i Mariestad, var skolans
rektor vid sekelskiftet (1794-1822). Arbetet vid skolan bedrevs antagligen på ungefär samma
sätt under hela perioden.
Vice rektor Eric Wingborg lämnade 1810 en inventarieförteckning från skolan.
Undervisningen försiggick i ”stora läsrummet” och ”lilla rummet”. I stora läsrummet fanns en
kakelugn med eldgaffel, katedern, en större väggfast bänk utmed hela främre raden av
rummet och ”tvenne stora hopslagna skolebänkar, en räknetavla och en illa medfaren
”nottavla” och ett hörnskåp för böcker. Där fanns ”Historisk och synkronisk tavla om Guds
folk och de 4 monarkier från världens skapelse till Christi födelse med träram” och en sliten
karta från 1700-talet, ”Stockholm prospect eller förnöjsamma utsikt över hela Sverige och
Östersjön samt alla de däromkring liggande länder”. I det lilla rummet fanns samma historiska
kartor som i det stora rummet. Här stod också två skrivbord, av vilka det ena såg
åldersomsskröpligt ut, fem bänkar mer eller mindre rankiga och en räknetavla. En bokhylla
stod i ett hörn med huvudsakligen religiösa böcker, lexikon och latinska läroböcker:
Lindbloms och Sjögrens latinska lexikon, ”Catechetiska föreläsningar” av Anders Knös,
många nya testamenten på grekiska, en koralbok, tvenne nästan obrukbara atlaser, tre
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exemplar av Hübners ”Kort inledning till Politiska historien”, fyra av ”Ludus Litterarius
minor” och ännu fler av ”major”, några avskrivna, åtte av ”Grammatica Latina”, fem av
Vålins svenska hitoria, Anderssons räknebok, österholms dito, tre ex av Cornelius Nepos, fem
av Hübners Bibliska Historia, Benzelius´Repetitiv Theologica, två stycken Colloqua latina,
ett par Orbis pictur, 3 stycken Ziervogels statskunskap m.fl.
När Erik Wingborg år 1816 avgick som vice rektor fanns där dessutom Åkermans Atlas
Juvenilis, tryckt år 1813, två ex av Djurbergs Geograhie för Begynnare, tr. år 1815,
Schenbergs Latinska lexikon och fyra aritmetiska tabeller. Dessutom hade tillkommit tolv
skolebänkar, tvenne stolar (som dock tillhörde lärarna), ”en kista med 63 st kartor uti,
klistrade på bräden”, en mindre, illa medfaren glob, en tavla i oljefärg, föreställande
Frälsarens hudflängning, illa medfaren, en tavla med tänkespråk ”inom trädkarm”.
Skolan var redan år 1806 i ganska dåligt skick med otillräckliga eldstäder.
Fadern Fredrik Garp dog av bröstsjuka 18130809, 54 år gammal, när Johannes var 9 år och
Isak var 6 år.
Peter var då 18 år och hade flyttat hemifrån tre år tidigare till sin gudfar målaremästaren
Gabriel Rase, som var barnlös. Året efter faderns död flyttade han till Lidköping enligt
husförhörslängden i Mariestad. ”Den 31 mars 1814 flyttar målarlärlingen Per Garp (Rase
överstruket!) från Bränneriet till Lidköping”. (Utfl). Peter återfinns i Amiralitetsförsamlingen i
Göteborg 1816 som volontär i Flottan men bara efter någon månad står det antecknat att han
rymde och sedan finns inga spår.
Carl-Fredrik flyttade 16 år gammal till Skövde för att gå i lära på ett apotek, han flyttade
senare till Örebro och 1824 till Stockholm.
”Den 17 februari 1814 flyttar gossen C Fr Garp från Lazarettet till Sköfde” (Utfl)
Carl-Fredrik Garp dog 1826, han var då anställd på Apoteket Kronan i Gamla stan.
Gustaf var 12 år och gick säkert i skolan, han kom till läroverket i Skara år 1817.
Modern arbetade kvar som sjuksköterska på lazarettet enligt HFL.
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Lasarettet (trähuset) i Mariestad från Västerlånggatan och Fabriksgatan, foton från 1920-talet

Ynglingen Johannes Garp flyttade till Skara och tog ut flyttbetyg den 7 september 1818. Han
kom antagligen till Skara vid Mickelsmäss, den 1 oktober 1818.
Johannes står upptagen i HFL i Skara som bodgosse hos handlanden Anders Ulric Thunberg, f
17970531, son till Medic Doctor i Skara Anders Thunberg och hans hustru Maria Helena
Wendt.
I HFL står att Johannes hade utmärkta kunskaper i kristendom, särskilt förklaringen utantill.
Kan detta att Johannes kom till den blott 21-årige handlanden (arrenderande enl. HFL) ha
något med att Thunbergs far var läkare och säkert hade kontakter med lasarettet i Mariestad?
Den 3 oktober 1819 flyttade Johannes tillbaka till Mariestad där han skrevs in bland inflyttade
den 9 december 1819. Han var då 15 år gammal.
I huset på tomten 52, där Stads Comminister Eric Wingborg och hans hustru Ulrica
Hasselström bodde sedan 1813, står i husförhörslängden även
Flybergska pensionären Johannes Garp, inflyttad från Skara 1819, 9/12,
Utflyttad till Trälket 1820, 1/10, Johannes bodde alltså där nästan ett år.
Modern arbetade kvar på lazarettet till sin död i bröstfeber 18200420 enligt HFL.
Då flyttar Isak in hos Stadscomminister Winborg efter moderns död den 24 april
och bor där till 1822 när han flyttar till Lidköping för att bli apotekselev! Han var då 16 år
gammal.
Flybergska pensionären, tydligen ett stipendium:
Ett vackert 100-årsminne kunde skolrådets ordförande i Mariestad vid vårterminens
afslutning den 10 dennes framhålla. På dagen för 100 år sedan gick nämligen rådman Olof
Flyberg ur tiden efter att hafva stiftat en fond, ur hvilken f. n. 46 skolbarn underhållas. »Intet
enda barn i denna församling behöfver vara borta från skolan af brist på kläder och föda»,
slöt talaren med rörelse.
Ur Svensk lärartidning 1897.
I ett sockenstämmoprotokoll i Mariestad anhåller bl.a. målaren Gabriel Rase att ur de
Flybergska testamentsmedlen få begagna 100 Rdr för att besörja avlidne Urmakaren Edmarks
trenne barns tillbörliga skötsel under ett år. Det var alltså ett motsvarande bidrag som
Johannes fick under sitt år hos Comminister Winborg och hans maka Ulrica. Eftersom Ulrica
var svägerska med Carl Gustaf Wetterstrand, var det kanske inte så konstigt att Johannes fick
möjligheten att börja arbeta som skrivbiträde hos Carl Gustaf Wetterstrand.
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Fägre – Stora Trälket

Trälket, foto Erik Rud år 1914
På gården Trälket i Fägre församling bodde sedan år 1815 assesoren
kronobefallningsmannen Carl Gustaf Wetterstrand med sin hustru Sara Hasselström.

och

Johannes Garp började som skrivarbiträde tillsammans med uppbördsskrivaren Peter Tugurin.
Tugurin hade tidigare tjänstgjort (och bott) på Båstebacken i Bäcks socken och tjänstgjort hos
Gustaf Hasselström.

Fägre HFL AI:2 1818-1827 s. 246
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Ynglingen Johan Garp (18)20 inflyttad från Mariestad, (alltså 16 år gammal)
Under det står Ynglingen Johan Carlborg, Mariestad 1804 20/4
Här bytte Johannes Garp namn till det mer ”ämbetsmannaklingande” Johan Fredrik Carlborg.
18260623 anordnas bröllop för demoiselle Sophia Ulrika* Wetterstrand (född år 1796), Carl
Gustafs syster med hovpredikanten magister Johan Fredrik Hvalström på herrgården i Trälket.
Johan Fredrik Hvalström, (som var född år 1766) var kyrkoherde i Fägre, detta var hans andra
äktenskap.
Det framgår av den husförhörslängd, som började föras i Fägre 1827, att Johan Carlborg
redan då var utnämnd till kronolänsman, alltså som 23-åring. Han hade ju då varit under
upplärning sedan han var 16 år och hade de nödvändiga kvalifikationerna, skicklighet i
räkning och skrivning, samt därutöver kännedom om lagar och författningar, som rörde
tjänsten, samt tjänstgöring vid kronofogde- eller landskontor

1826 flyttade klockaredottern Anna Rudelius från Klockarbolet i Undenäs till
kyrkoherdeparet Hvalström i Fägre och står i HFL AI:2 sid 96 som medlem i familjen, inte
bland tjänstefolket. Anna var dotterdotter till prostinnan Wennerholm i Undenäs.
År 1828 avled Carl Gustaf Wetterstrand vid 42 års ålder i lungsot. Hans änka flyttar tillbaka
till föräldrahemmet i Bäck med sina barn.
Johan Carlborg flyttade till Skattegården i Bellefors, som var kronolänsmansboställe.
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Till Trälket flyttade år 1828 en enkefru Bellander vars dotter var gift med en farbror till
syskonen Rudelius

Åkersberg (tidigare Stora Trälket) år 2004
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Bällefors – Skattegården Mockeltorp

Skattegården i Mockeltorp (tjänstebostad för kronolänsmannen).
Johan Carlborg bosatte sig i Skattegården 1828. Det är troligt att han redan då hade förlovat
sig med Anna Rudelius, när hon bott hos Wetterstrands syster i prästgården i Fägre.
År 1829 flyttade Anna till Mariestad där hon bodde på Tomt 111, som ägdes av Rådman
Bergström. Det framgår inte av kyrkböckerna vad hon gjorde i Mariestad, bara att hon ”bättre
folk”, hon tituleras Demoiselle. Det fanns en KronoBefallningsman Bergström i Mariestad, så
antagligen kom Anna dit p.g.a. sina kontakter i de kretsarna.
År 1833 i september flyttade hon tillbaka till Fägre, och skrev sig hos sin syster och svåger i
Vassbacken.

Johan Carlborg och Anna Rudelius gifte sig i Fägre den 9 december 1833 och bosatte sig på
Skattegården. Anna Rudelius bodde vid tiden för vigseln hos sin syster , som var gift med
postmästaren och Slussinspektören Laurentius Wetterlind i Vassbacken.
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Prosten och prostinnan Hvalström var faddrar till min farfar Fredrik Daniel Carlborg 1834
när han döptes i Ekeskog.
Allt som allt föddes åtta barn i Möckeltorp, Fredrik år 1834, Anna år 1836, Oscar år 1838
(han dog år 1840), Axel år 1839, Alfred år 1841, Robert år 1842 ( han blev bara tre månader),
Robert år 1843 och till sist Hulda född år 1849.

Anna Rudelius mormor Anna Maria Swart f. 1752 kom flyttande till den unga familjen i
Mockeltorp 1834 från prästgården i Undenäs, där hon bott som änka efter sin andra man ,
Magnus Wennerholm, död 1824. Annas morfar var Petrus Alin, död redan 1799, kyrkoherde i
Börstig. Anna Maria Swart var dotterdotter till den gamle prosten i Undenäs, Joachim
Hasenmüller.
Den gamla prostinnan Wennerholm dog hos sin dotterdotter 1836-02-08 i en ålder av 83 år 8
månader och 25 dagar.
I Fägre bodde den yngsta systern Ulrika Elisabet Rudelius hos Carolina i Vassbacken, Ulrika
var bara 3 år när modern dog 1831.
I Bellefors bodde även Johanna Wilhelmina med sin make Johan Niclas Oskar Levander,
arrendator under Ryholm. Han dog 1858. På 1850-talet bodde Ulrika Elisabet hos henne och
på värdshuset i Bellefors enligt husförhörslängden.
År 1850 bodde Oscar Rudelius hos sin svåger Carlborg i Mockeltorp, han står som gift och
inspektor. Han förlöp tydligen senare fru och barn.

1847 hade Johan Carlborg inköpt 1/4 mantal i Kronoskattehemmanet för 3333 Riksdaler
och 16 skilling Riksgäldssedlar i Mockeltorp. Lagfart beviljades 8/3 1850. 1873
försålde Johan tomten Skattegården för 15 000 kr till lantbrukaren L.J. Johansson..
Johan Carlborg behöll alltså fastigheten långt efter det han köpt Valstaberg 1851.
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Trästena - Valstaberg

Valstaberg år 2001

Enligt husförhörslängden i Trästena 1831-1841 var prosten Hvalström i Fägre ägare till
Nohlgården 1/8 mantal. Efter hans död 1842 brukades gården av Anders Eriksson och änkan i
Fägre.
Änkeprostinnan Hvalström flyttade till Hvalstaberg 1843 (efter nådeåret) och ut till Skövde
1851 där hon avled 1857-12-19. Tillsammans med henne bodde dottern och styvsonen
(mindre vetande). Broder Fredrik Wetterstrand flyttade in 1844 och dog 1845.I
husförhörslängden står att han var bräcklig och att han var född år 1788.

Gården utformades genom ett laga skifte år 1841-1842 där Prosten Hvalström, biträdd av sin
svågers son Häradshövdingen Herr R. Wetterstrand bevakade Stenkälla Nolgården 3/8 mtl
skattes intressen. Vid samma skiftesförhandlingar deltog Kronolänsman Johan Carlborg och
komminister Johan Schagerström för att bevaka Kronans och Consistorii intressen i
Klockargården i samma by.
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Prosten Hvalström dog år 1842 och i bouppteckningen upptogs värdet av hans fastigheter till

Prostinnan Hvalström kom varje vår och pekade ut vad som skulle dikas upp och odlas upp.
Huset blev inte klart förrän cirka 1846.

Familjen Carlborg flyttade till Hvalstaberg med utgården Ängatorp år 1851. Det bekräftas av
att Johan och Anna är dopvittnen för Alma Mathilda Levander i Bällefors 1852 och står som
boende på Hvalstaberg.
I husförhörslängderna anges Hvalstaberg som Nohlgården, 5/8 mantal, i Stenkälla.
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Prostinnan Hvalström dog år 1857 och i hennes bouppteckning upptogs bland skulderna …..

Alla sönerna Carlborg gick i Skara Läroverk, Fredrik kom dit 1844 (när han var 10 år) och
Robert slutade där 1861 ( när han var 18 år efter sex klasser i läroverket).
Johan Carlborgs bror Gustaf Garp var komminister i Moholm, vilket var närmaste station från
Trästena sett. Senare blev sonen Johan Alfred Carlborg stationsinspektor där mellan åren 1886
och 1889.
I Valla Tingshus höll de förrättningar, som Johan Carlborg deltog i å tjänstens vägnar.

Valla tingshus foto taget cirka 1920

Johan Fredrik Carlborg avled på Hvalstaberg 1880-05-24 i lungsot, 76 år gammal.
Bouppteckningen gjordes den 4 oktober 1880 och visade ett nettoresultat på
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Av bouppteckningen framgår också att huset innehöll en sal, en sängkammare, en tambur, ett
förmak, ett vardagsrum, ett kök, en handkammare, ett gästrum, en övre förstuga och vind samt
det gamla kontoret och en bod.
Det fanns 3 tunnor råg och 4 tunnor havre, 12 kappor vete. I vagnboden fanns en droska och
en åkvagn, i brygghuset diverse kar och såar.
Man hade ett brunt sto, en gammal grå häst, en ung tjur, ett par brokiga stutar, sex kvigor och
sex får.
Det fanns inga jordbruksredskap överhuvudtaget så antagligen var allt jordbruk utarrenderat.
Ett i bouppteckningen avskrivet inbördes testamente visar att makarna Carlborg beslutat att
den överlevande skulle under oinskränkt dispositions- och äganderätt behålla och besitta allt
hvad i deras bo vid någonderas dödsfall finnes i fastighet, lösören, kontanta penningar eller
fordringar.
Boet uppgavs av löjtnant Carlborg och ogifta dottern Hulda Carlborg med anseende på
enkefru Carlborgs svaghet.

På Hvalstaberg bodde då Axel Carlborg med fru och en son (Nils) och tre döttrar.
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Anna Carlborgs barns och svärsons underskrifter på bouppteckningen 1886.

Fredrik Daniel Carlborg, häradshövding, min farfar
Axel Mauritz Carlborg, löjtnant
Johan Alfred Carlborg, löjtnant,
stationsinpektör
Hvalstaberg såldes efter Anna Rudelius död 1886-04-28 till familjen Adolfsson, som
fortfarande innehar gården.
Fredrik Daniel och Axel Mauritz Carlborg köpte tillsammans en gård, Östra Korsbyn i
Ånimskogs socken, Dalsland, där Axel Mauritz Carlborg bedrev jordbruk medan hans äldre
bror hade ett häradshövdingeboställe i Kragenäs, Tanum socken, Bohuslän.
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Östra Korsbyn, Ånimskog, sommaren 2011

Hvalstaberg (mitt på kartan) Häradsekonomiska kartan 1870
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Valstaberg hösten 2005

Johannes Adolfsson köpte Hvalstaberg av Carlborgs sterbhus 1889. Då hade Axel Mauritz
arrenderat gården av sterbhuset. Senare arrenderade en son Hvalstaberg (3/8 mantal) och en
dotter och måg Ängatorp (2/8 mantal). År 1902 (?) köpte sonen och mågen Bertilsson (även
den familjen bor fortfarande kvar på Ängatorp) var sin del av sterbhuset.

Nils-Gustaf Carlborg skriver 1952 om ett besök på Hvalstaberg:
”Den nuvarande innehavaren var sonson till den patron Adolfsson, som 1889 köpte
egendomen av min fader och hans syskon. Han bad oss också att besöka sin farfar, som han
visste skulle bli glad att få tala om min far som han hade ett gott minne av. Vi hann också med
detta och den gamle Adolfsson, som var långt över 80, blev så uppiggad av att få tala om
gamla minnen och tyckte det var egendomligt att få träffa son, sonson och sonsonson till hans
bekanta från 1889, kaptenen Axel Mauritz Carlborg.”
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Nils Gustaf Carlborg, överstelöjtnant
Nils-Ivar Carlborg, överste, grundare av
Fallskärmsskolan, Karlsborg

Gravsättning på Nils-Ivar Carlborgs stoft i familjegraven på Trästena kyrka.
I graven vilar också Johan Fredrik Carlborg med hustru Anna och Nils Gustaf Carlborg med
hustru Elisabet.
Bland personerna på bilden finns Nils-Ivar Carlborgs änka och de tre sönerna.
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Kronobefallningsman och länsman
Benämningarna ”fogde” och ”länsman” har funnits sedan landskapslagarnas tid .
Huvuduppgifterna har alltid varit att inom lokalförvaltningen hantera uppbörd, tillse att lagar
och förordningar efterlevs och beivra överträdelser.
Kronofogden kunde under 1800-talet även tituleras assessor och kronobefallningsman.
Länsmanstiteln fortsatte att vara i bruk, efterhand omvandlades den till den mera myndiga
kronolänsman. Som titel användes hovrättskommissarie eller enbart kommissarie, notarie,
vice auditör eller dylikt och efterhand under 1800-talet även kronobefallningsman,
kronofogdens gamla titel.
Fögderitjänstemännens arbetsuppgifter kan delas upp på följande rubriker: uppbörd,
utmätning, åklagarverksamhet och övrig verksamhet, vari polisverksamhet ingår som
viktigaste del.
Kronofogdar och länsmän hade vid 1800-talets början sedan länge haft ställningen som
allmänna åklagare. Under 1800-talets början blev det mest länsmän som agerade åklagare. De
fick också en andel av de utdömda bötesbeloppen, vilket togs bort år 1864.
Länsmän var också kontaktorgan mellan myndigheter och allmänhet, uppdragen kunde bestå i
utdelning av ersättningar och belöningar, delgivande av utslag, stämningar och kallelser,
överlämnande av betalningsförelägganden, mottagande och utdelande av blanketter för diverse
statistiska uppgifter.
Dessutom skulle länsmännen inspektera vägar och gästgivare (inklusive skjutshållningens
kvalitet), hålla ordning vid marknader och mönstringar, verkställa borgerliga vigslar (efter
1869), sköta indrivningar av skatteskulder.
En länsman fastslog 1866 följande ”1. att länsmännen äro numera de egentliga allmänna
åklagarna på landet, 2. att länsmännen äro de egentliga underexekutorerna på landet---,3. att
länsmännen i deras egenskap av biträde få använda både tid och krafter för insamlandet av
uppgifter till berättelser av diverse slag.”
Lönestrukturen för kronofogdar, länsmän och andra tjänstemän var baserad på
indelningsverksprinciper, man fick avkastningen av ett jordbruk av en viss storlek, men
inflation och annat hade vid början av 1800-talet lett till stora olikheter i tjänstemännens
inkomster, värdet av boställen.
Frågan diskuterades under hela 1800-talet men alla lösningar blev för dyra. Dock fick
länsmännen en provisorisk lösning, deras minimilön blev 100 rdr banko per år 1828. Varje
riksdag tog sedan upp frågan men ingen slutgiltig lösning beslutades. 1853 års riksdag
föreslog en minimilön för kronofogdar 1200 rdr bko, för häradsskrivare 1000 rdr bko och för
länsmän 300 rdr bko. 1856 års riksdag föreslog att länsmännens lön skulle bli minst 600 rdr
rmt mot tidigare 450 rdr rmt, och för de boställslösa länsmännen 100 rdr rmt extra.
1862 års riksdag fastställde länsmännens pensionsbelopp till 700 rdr rmt per år.
Pensionsåldern var 65 år.
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Utöver denna minimilön (som tydligen är att betrakta som nominella värden och svår att
betrakta som verklig inkomst) hade länsmännen sina boställen, för vilka de inte behövde
betala arrende. De hade alltså fri bostad och kunde själva behålla eventuell avkastning på
bostället.
Dessutom kunde tjänstemännen räkna med extra intäkter i tjänsten, s.k. sportler. De ingick inte
i någon planmässig uppbyggnad av avlöningssystemet utan hade efter hand tillkommit som
arvoden eller kostnadsersättningar för vissa gamla göromål eller som ersättning ör besvär och
kostnader i samband med nytillkomna göromål. De flesta bestod av s.k. procenter eller
provisioner vid uppbörd eller redovisning av sådana medel, som ursprungligen inte tillhört
tjänstemannen att handha.
Exempel på sportelinkomster som kom länsmännen till del under perioden 1863-1872
- Andelar av sakören
- Ersättning för mistade bötesandelar
- Behållen inkomst i tjänsten av exekutiva och andra enskilda mål.
- Expeditionslösen
- Exekutiva auktioner
- Kronobrevbäringsmedel
- Mantalspenningar
Det verkar som om tjänstemännen stod i ett slags entreprenadförhållande till staten.
Tjänstemannen hade ett kontrakt med staten att utföra vissa göromål. Staten lade sig inte i ur
detta gjordes. Tjänstemannen måste själv hålla sig med kontor, bestämma kontorstider, hålla
arkivet i ordning, anskaffa och betala skrivmaterial och biträden. Alla utgifter i tjänsten fick
tjänstemannen själv stå för.
Länsmännen tog ofta uppdrag utanför tjänsten, de satte upp handlingar som köpebrev,
testamenten och lånehandlingar, utförde bouppteckningar, boutredningar och arvskiften, gav
juridiska råd och uppträdde som biträde eller ombud vid rättegång. Hela denna verksamhet
kan betecknas som dåtida advokatverksamhet.
Vad tjänade då länsmännen i Skaraborg under den tiden Johan Carlborg var yrkesverksam?
År 1820-1829 låg medelinkomsten exklusive tillägg för de 27 länsmännen i Skaraborg på 102
rdr bko, riksgenomsnittet var 106 rdr bko.
År 1847-1849 låg medelinkomsten exklusive tillägg för de 26 länsmännen i Skaraborg på 253
rdr bko, riksgenomsnittet var 258 rdr bko.
Sportler verkar ha tillkommit till ett värde av ungefär 50% av lönen.
Medelintäkten med boställe och sportler för de 27 länsmännen i Skaraborg åren 1863-1872
var 910 rdr rmt.
Landshövdingarna hade fria händer vid tillsättning av länsmän. De tillsattes med konstitutioral
eller med fullmakt. Det var särskilt anmärkningsvärt att länsmanstjänsterna inte utlystes
utan landshövdingarna hade möjlighet att handplocka de personer som de ville ha.
Det debatterades om detta och ett argument var att pappersmeriter var missvisande när det
gällde att bedöma en länsmansaspirants duglighet. Det hängde mera på förmågan att uppträda
och ”ta folk”. Kretsen av lämpliga kandidater var även begränsad genom att det krävdes
kännedom om folklynnet på orten och andra lokala förhållanden.
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Det fanns inga formella kraven på en länsman men i länsmansinstruktioner från år 1830 hade
vissa landshövdingar skrivit som grundläggande krav skicklighet i räkning och skrivning,
samt därutöver kännedom om lagar och författningar, som rörde tjänsten, samt tjänstgöring
vid kronofogde- eller landskontor. Först år 1841 beslutade Kungl. Majt. om länsmansexamen.
De tre karriärerna kronofogde, häradsskrivare och länsman var parallella, man gick inte från
länsman till kronofogde till exempel. Den genomsnittliga utnämningsåldern för länsmän var
mellan 25-35 års ålder omkring år 1830.

Garpgatan i Lidköping uppkallad efter Isak Garp, Johan Carlborgs bror, som dog i lunginflammation som han
ådragit sig vid släckningsarbetet efter den stora branden i Lidköping 1849.

Kerstin Carlborg december 2005 och februari 2012
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