
 

Tullerum 
 

Torp under Brokulla 
(märkt 2004) 

 
Rågångskarta 1786: 
 
Från en karta från 1786 då Brokullas rågångar skulle mätas ut jämförde man 
med en karta från 1693. 
 
Då fann man en ganska stor olikhet mot Hester då Brokullas ägor var mycket 
smalare och att Slämma, Pankatorpen och en utmarkstrakt borde tillhöra Hester. 
 
Per Svensson, ägare till Brokulla, erbjöd sig att godvilligt avstå Slämma eller 
Olstorpet, som det också kallades, till Hester om ägaren till Brokulla 
Brukspatron Carl Daniel Burén ville godta det, vilket han gjorde. 
 
 
Tullerum, bouppteckningar. 
 
1832 Lars Andersson, backstuguman. Hade 10 riksdaler i kontanta pengar. 

(Hans änka straffad för tjuvnad och snatteri 1832.) 
 

1863 Johan Fredrik Jakobssons änka Anna Stina Jonsdotter. 
En ko, 3 får och 3 lamm. 
Åbyggnad vid hemmanet:  
En stugubyggnad värd 100 riksdaler och ett ladugårdshus  
10 riksdaler. 
 

1899 Johan Fredrik Jakobsson, änkeman. 
(Avled i december 1898, bouppteckningen från april 1899.) 
Då kostade begravningen 61,33 och bouppteckningsarvodet var 3 
kronor. 
Hans tillgångar uppgick till 260 kronor, varav gångkläderna var 
värda 10 kronor. Hade inga djur. 
 

 
Ur ett utdrag av ett lagfartsprotokoll: 
 
1892 § 3. Innehavaren av torpet Tullerum Johan Jacobsson förbehålles att 

inneha de rättigheter vartill han genom kontrakt är berättigad. 
 



 

Johan Fredrik Jacobsson bodde i Tullerum från 1850, då han kom från Lilla 
Herkhult, till sin död 1898. (Alltså 48 år varav änkling i 35.) 
 
Från ett fattigvårdsprotokoll: 
 
1897 Ulla Carlborg Tullerum erhåller 17 kilogram rågmjöl extra. 

Uppdrogs till Herr Ordföranden Patron Ivar Burén, Otto Andersson 
Laxberg, Herr Karl Ekedahl Boxholm att förehålla Carlborg för 
uraktlåten vård om sin familj. 

 
 
Sist boende i Tullerum: 
 
Arbetaren Samuel Johan Johansson, hustrun Ulla Carlborg och 7 barn. De 
flyttade 1899. 
 
 

Panka 
 
 
År 1837 avled Anna Månsdotter (83 år) i Panka. Hon kom hit som änka 1813. 
Under hennes tid står Panka som förpantning. Bodde här i 24 år. 
 
Enligt bouppteckningen hade hon en ko, en kalv och två får med lamm. 
Hennes gångkläder var en kolt, 2 kjortlar, 6 tröjor, 2 klänningsliv och 5 
småkläder. 
 
Stugan revs 1841 och som ägare och brukare stod Jacob Persson i Jakobsberg. 
 

 

Brokulla rågångskarta av år 1786 
 
 
År 1786 den 2 oktober i anledning av Konungens Befallningshavandes i 
Linköping förordnande den 18 september sistlidne, begyntes avmäta Brokulla 
rågångar i Ekeby sockens och Göstrings Härad. Nämndemannen Per Svensson i 
Torsebo, efter ingånget byte med Brukspatronen Vällärde Herr Carl Daniel 
Burén, innehavare av ¼-dels frälseskattehemmanet Brokulla, var härvid själv 
tillstädes, och för Herr Brukspatron Burén, som äger omkringliggande hemman 
Hester, Lilla Härkhult och Kröcklekulla, Bokhållaren Herr Anders Fogelberg. 
 



 

Nu skedde avmätning, jämförd med Gabriel Nilssons karta på Brokulla av år 
1693, troddes kunna ge bästa upplysning, å östra sidan mot Kröcklekulla var 
ingen betydande olikhet, men ganska stor å västra sidan emot Hester och är 
Brokulla ägor efter 1693 års karta mycket smalare än nu för tiden hävdas, härav 
kan slutas, att Slämma och Pankatorpen borde tillhöra Hester, tillika med en 
ansenlig utmarkstrakt, som nu nyttjas till Brokulla. Kungliga 
Lantmäterikontorets i Stockholm bevittnade kopia av 1693 års karta visar 
största skillnaden och tillika oriktig ritning av Torrsjöns strand, ett annat 
exemplar, förmodligen av samma karta, bevittnad av Herr Ingenjören Leffler år 
1772, har bättre ritning på Torrsjöstranden, men båda kartorna ense, att 
förminska Brokulla ägors bredd å västra sidan, dock som naturliga 
ägoskillnaden, ett kärr och bäckdrag väster om Pankatorpet, på båda kartorna 
utmärkes, bevisar sådant fel i mätningen, och att ingendera kan vitsordas. 
 
Av Lorents Rydströms karta på Kröcklekulla år 1697 förmodades upplysning, 
varför ock jämförelse därmed anställdes; å östra sidan eller Kröcklekulla inägor 
är kartan enlig med nu varande hävd, men Kröcklekulla Utmarksteg väster om 
Torrsjön lär inte vara avfattad i rätt situation emot övriga ägorna, således ej 
upplysande, vad nu är i fråga, nämligen Brokulla ägors bredd och sträckning i 
väster. 
 
Ett försök kunde ännu återstå, att avmäta förenämnde Utmarksteg väster om 
Torrsjön, men Nämndeman Per Svensson erbjöd, att godvilligt avstå Slämma 
eller Olstorpet till Hester, om Herr Brukspatron Burén därmed ville åtnöjas; nu 
varande hägnad för Brokulla ängskärr skulle således följas ifrån Torrsjön till 
Slämmatorpets ängshörna där knä blir och sedan rät linje mest i norr att träffa 
kärrsundet, som stryker väster om Pankatorpet, avståendes av till Brokulla 
hävdade Slämmatorpets åker och äng 5 tunnland och 18 kappland, samt utmark 
där bredvid 3 tunnland och 21 kappland tillsammans 9 tunnland och 7 kappland. 
Herr Bokhållaren Fogelberg antar Nämndeman Per Svenssons anbud, vill dock 
inhämta sin Herr Principals (uppdrags- eller arbetsgivare) utlåtande, som nu 
vistas i Stockholm; förlikta rågången stakas därför ut på marken, men 
uppehålles med rörläggningen, till dess Herr Brukspatron Burén sig häröver 
utlåtit. Vidare avtalades, att rätta Brokulla rågång emot Lilla Härkhult och emot 
Hester, intill bron och grinden på farvägen emellan Brokulla och Hester. 
 
Brokulla rågång emot Kröcklekulla börjar således i Brudesten Nr 1 i kartan; går 
sedan rätt emellan följande knän Nr 2 och 3 till Nr 4 i Torrsjön, varefter 
hägnaden inrättas. 
 



 

Vid Nr 5 eller Brokulla ängsgärdsgårds ände i Torrsjön följer rågången 
hängnaden till Nr 6, så förlikte rålinjen ? Slämmatorpet till Nr 7, varifrån kärr 
och Bäckesundet följas till Nr 8 grinden på farvägen, härifrån rätt till Nr 9, 
hörnskäl, där Hester, Lilla Härkhult och Brokulla sammanstöter, men de två 
stenar sedan åtföljas i rätt linje till Brudesten Nr 1. 
 
Hester den 5 oktober 1786. 
 

Mathias Wallberg 
 

Anders Fogelberg. Per Svensson. 
 

Nils Jacobsson. Jan Svensson. 
 

Nämndemän i Aska Härad 
 

 
 
 
Vid Tullerum sitter förutom torpmärkningsskylten en informationstavla som 

informerar om varför vi tror att Tullerum har legat på Platsen och inte torpet 

Panka vilket det står på häradskartan från 1870-talet.



 

 
Sedan Herr Brukspatron Burén godkänt föreningen av den 5 oktober fölidna år, 
företogs rörläggning den 17 augusti 1787. 
 
Brudsten Nr 1, jordsatt 1 ½ aln ovan jord, något i väster lutande, visar med 
bredden nästan norr och söder, 25 alnar härifrån i linjen emellan Härkhult och 
Brokulla sattes nu utliggare och stakades samma linje 1180 alnar till Nr 9, som 
blir hörnskäl för Brokulla, men strängskäl för Härkhult, 5 stenrör upprättades 
nu på bergbacken och lades utliggare 30 alnar ifrån hjärtsten utliggare i linjen åt 
bron Nr 8. 
 
Vid Nr 7 lades 5 stenrör med utliggare därifrån 22 alnar i linjen åt Nr 6, däri 
visare 2,58 alnar sattes visare på en bergsten, ännu 548 alnar i samma linje 
visare på bergsbacke och sist 295 alnar träffade linjen ängsgärdesgården vid Nr 
6 strax öster om en jordfast sten i kärret, som nyttjas här för märke, i anseende 
till svårigheten, att i kärrvallen sätta sten o rör; en spetsig sten sattes dock 
utmed den jordfast, att bättre utmärka stället. 
 
Vidare kan hägnaderna rättas emellan Nr 1, 2, 3 och 4,men fem stenrör i dessa 
hörn svårligen göras i sanka kärrvallen. 
 

Math: Wallberg. 
 
 
 
 
 

På förekommen anledning, att hävdehägnaden emellan Nr 5 och 6 emot 
Kröcklekulla Utmark, som numera genom skedda ägobyten hävdas till Hesters 
Gästgivaregård samt Kårarps hemman, har på marken ett annat förhållande än 
kartan utvisar, företog sig undertecknad Lantmätare att efter därtill utverkat 
förordnande i Vederbörandes närvaro undersöka och uppgå denna råskillnad, 
som för nu varande hävd befanns med hägnad försedd efter nu på kartan 
tillsatta buktiga prickningen (x) inåt Hesters och Kårarps ängskärr av utmarken, 
i stället att densamma emellan Nr 5 0ch 6 bör gå i nästan rät linje. Efter 
fastställda kartan blev fördenskull utan motsägelser denna råskillnad utstakad, 
först ifrån Nr 6 en jordfast sten, som i sanka kärret hittades, men ett litet knä 27 
alnar till (?) a, varifrån linjen togs rätt till Nr 5, ehuru densamma på kartan 
utmärkes med liten helt obetydlig bukt inåt Brokulla och varpå Vederbörande ej 
gjorde avseende. Råstenar kunde ej för kärrvallens sankhet nedsättas, men 
utmärktes med fasta pålar, varemellan hägnaden kommer att uppföras. 



 

 
  Hester den 4 jili 1823. 
    
   H Lagergren. 






