En liten släktkrönika om Maja och Wilhelm
Apelqvist, deras ättlingar och affärsrörelse

En sammanställning av dokument skrivna av sonen Rolf Apelqvist.

En liten släktkrönika om Maja och Wilhelm Apelqvist
och deras ättlingar
Här vill jag försöka berätta lite om hur
handelsmannen på Kinnekulle, Johan
Wilhelm (JW) Apelqvist vid vuxen ålder
mötte 30 år yngre Maria (Maja) Selin. De
bildade familj och blev upphov först till mig
själv (1934) och längre fram i tiden till en
stor släktgren som alltjämt utvecklas.
Känner någon igen lite släktdrag är det
inte så konstigt. Generna rör sig i
bestämda banor och lämnar sina spår: På
gott och ont.
Den här historien har fått formen av en
liten släktkrönika med nedslag på olika
platser i främst Västergötland och Närke.
Maja Apelqvist, min mamma dog 1970 när
hon var 76 år gammal, alltså för över 40
år sedan. Hon hade då varit änka i 23 år.
Pappa Wilhelm var 84 år nar han dog
1947, då jag själv bara var 13 år. Mina
minnen av honom är alltså rätt suddiga.
Om några år, närmare bestämt 2014 är
det i alla fall 150 år sedan JW Apelqvist
föddes och 120 år senare hans Maja kom
till världen. Detta vill jag uppmärksamma genom att dyka ned i gamla brev och
dokument samt en rad bilder jag hittat i efterlämnade album och på nätet.
Johan Wilhelm Apelqvist, föddes redan 1864 i Husaby (Skaraborgs län). Efter ett
långt liv som ungkarl (och köpman i Råbäck på Kinnekulle) träffande han i slutet på
1920-talet Zedtny Maria (Maja) Selin, som föddes 1894 i Hidinge utanför Örebro var
nybliven föreståndarinna för Råbäcks ålderdomshem. Hemmet fick sina dagligvaror
från handelsboden som drevs av JW Apelqvist sedan ca 40 år tillbaka. Affärsrörelsen
omfattade också en filial i Trolmen (Strömsborg) och en i Västerplana, båda med
varsin köpman Klasson i spetsen (Nathanael respektive David) med rötter från
Västerplana.
Berättelsen om Maja och Wildhelm kan nog ses som en liten solskenshistoria med en
del inledande skuggor. Att en nästan 40-årig förstföderska och ett litet spädbarn
klarade av en förlossning våren 1934 är väl något att förundras över, men det gick
vägen. Kombinationen strulig västgöte och envis närkingska från gnällbältet var väl
på pappret inte det mest lyckosamma – men det tycks ha gott rätt bra ändå med lite
inledande struligheter dock.

Båda hade stark gudstro. För pappas del (liksom hans bröder) utvecklades detta
redan i Husaby genom flitiga besök i högmässorna. Pappa var också organiserad
godtemplare i ungdomen. Mamma fick sin religiositet tillfredställd i frikyrkliga
Vasakyrkan i Örebro, hennes syskon odlade dock helt andra intressen vad jag
förstått.

Bild på Vagnsbacken, personerna på bilden är okända

Så här började det: Erik Eriksson Apelqvist var gästgivare i Vinninga utanför
Lidköping. Han levde mellan 1792 och 1859. Sedemera flyttade han till Kållängen, ett
känt gästgiveri nära Husaby. Där fick makarna Apelqvist fem barn, däribland min
farfar Jan Petter (1821-1892). Han gifte sig med Maja Greta Nilsdotter från Källby
(1826-1904). De fick tre pojkar, två blev folkskollärare och en (min pappa) handlare,
först på Råbäck och de sista åren av hans liv på Blomberg, där jag växte upp.
I Husa by socken utvecklades pappas släkt i bydelen Kvarngården (Qvarngården)
eller närmare bestämt Wagnsbacka. Jan Peter Apelqvist och hans hustru Maja Greta
Nilsdotter från Källby fostrade de tre barnen Anders Gustaf, Jan Fredrik och Johan
Wilhelm. Det kan nog anses vara en prestation utöver det vanliga att ett
torpar-/drängpar som betecknades som fattiga, kunde skicka två söner till seminariet
och se den yngste sonen få en prestigefull tjänst i Råbäcks handel hos baron Carl
Klingspor.
Johan Wilhelms håg låg åt affärer. Han började tidigt hjälpa folk i trakten att sätta in
fönsterglas och pengarna han tjänade lånade han dels ut till sina bröder när de var i
trångmål, dels köpte han in begagnade kläder som han sedan sålde med god
förtjänst enligt vad som framgår av hans gamla anteckningar.

I Bissgårdens spännande gårdsmiljö från
900-talet bodde JW Apelqvist sedan han
flyttat från föräldrahemmet för att börja
arbete i byns handelsbod (Berggrens)
Efter att ha konfirmerats och slutat skolan
fick han plats som affärsbiträde i J A
Berggrens livsmedelsaffär i Husaby.
Carl Klingspor på Råbäck höll vid denna
tid på att sätta Råbäck på den svenska
turistkartan. Han drev ett rederi på
Vänern, uppförde ett turisthotell, lät bygga ett utsiktstorn på toppen av Kinnekulle,
anlade markerade vandringsstigar och samordnade projektet att bygga en
smalspårig järnväg över Kinnekulle. Klingspor hade också dragit igång en
handelsbod som han behövde hjälp att utveckla eftersom Råbäck på den tiden hade
över 100 anställda och en ökande skara turister som lockades att bese det
”blommande berget”.

JW Apelqvist handelsbod, Råbäck, flickan till vänster Klara Andersson gift Göransson, i dörren till
höger Lovisa Andersson Rustsäter. Bilden tagen år 1906

23 år gammal tycket J.W sig vara fullärd och skrev ett brev till baron Carl Klingspor
på Råbäck, som på den tiden investerat stort i omgivningarna med utsiktstorn,
turisthotell och affär. J W Apelqvist ansökte om och fick tjänsten som föreståndare för
Råbäcks Handel. År 1887 packade han sina ägodelar och begav sig tvärs över
Kinnekulle till Råbäck.

Efter att ha arbetat upp affären och skaffat en stor kundkrets fick han tio år senare
möjlighet att köpa Råbäcks Handel. Baron Klingspor lånade ut 5 000 kronor till
etableringen, en summa som återbetalades på fem år. Även utsiktstornet
”privatiserades” och kom också att drivas av J W Apelqvist. Turisthotellet däremot
överläts till fackmänniskor från bl.a. Stockholm, Selma Sandberg var kanske den
mest kända.
Brev från JW Apelqvist när han fått erbjudande om tjänst hos Carl Klingspor
”Husaby d 4 Feb 87”
Högvälborne
Herr Baron Carl Klingspor
Råbäck
Ärade skrifvelsen af den 28 jan. kom mig tillhanda i tisdags och av den 1:a igår.
Jag får tacka Herr Baron för underrättelsen att jag blifvit antagen till biträde i Råbäcks
Handel och förklarar mig nöjd med den erbjudna lönen och skall infinna mig på
råbäck den 1 nästa april för att inträda i Herr Barons tjenst. De skall blifva mig ett
nöje att kunna förtjena Herr Barons förtroeende genom att efter bästa förmåga söka
medverka till önskad utveckling af rörelsen samt i öfrigt blifva till belåtenhet.
Jag får be att få infinna mig på Råbäck en gång före min flyttning för att närmare
bestämma om densamma.
Med utmärkt högaktning
JW Apelqvist
Ur kyrkoboken HUSABY Qvarngård A1:10 (1871-1880). Husförhör.
 Drängen Jan Peter Apelqvist, fattig född 1821
 H Maja Greta Nilsdtr, född 1826
 Anders Gustaf, född 1856 5/8 (moderns ålder 30 år)*
 Jan Fredrik, född 1860 6(1 (moderns ålder 34 år)
 Johan Wilhelm, född 1864 9/12, (moders 38 år)
*) flyttade till Tegneby 1879 20/6
Bissgården
Biskopsgården-Bitsgården-Bissgården-Bispgården
Bissgården är det officiella namnet idag, gården var Olof Skötkonungs Kungsgård
med S:t Birgittas källa och Biskopsborg.

Ur kyrkboken för Husaby (1881-1894)
Jan Peter Apelqvist, bortflyttad 1891 19/11. Död 1892 30/5
Änkan Maja Greta Nilsdotter, bortflyttad 1891 19/11. Död 1904 3/1
Jan Fredrik Apelqvist. Bevistat beväringsmöte 1881. Flyttat till Lundby Gbg 1883
27/11
Johan Wilhelm Apqvist, flyttat till Bispgården nor 1881 (handelsbokhållare, befriad
från beväringsskyldighet, välfrejdad och nattvardsberättigad, flyttat till Medelplana
1887 14/11.
Ur anteckningsboken 1883 Mars 25
Påskdagen
Jag åt Skjelfum på e-m. Jag skrev mig in till Goodt. I Logen ”Sigfrids Källa”
därstädes. Gud hjelp mig att hålla det nykterhetslöfte jag der på heder o ära aflade”.
1885 Okt 24
Idag slut på tjensteåret, jag tjenat Bissg 4½ år.
Nov 27
På kvällen sågs vackra sternfall, det formligen regnade stjernor. Jorden passerar fn
komenen Bielas, vilken det är som utsänder alla eldkulorna.
Ur anteckningar från jun 1885 ”28:de sönd efer Trefaldighet”
Jag åt kyrkan. Oljers predikade. På em var jag åt ängarna, badade första gång i år,
varmt, härligt väder. Hon var med åt ängarna, och hvilken lycka att älska och hvarda
älskad.
29 halfklart varmt
Sändt bref till Gustaf
30 regnar, härligt växväder
Rekbref från Janne
Juni månad har på slutet varit fullt sommarlik, grödan växer och lofvar en riklig skörd.
Utöver affärs- och lagerlokaler inrymde Råbäcks Handel också bostad för handlaren
och eftersom J W Apelqvist förblev ungkarl hela sin tid där, så höll han med hela två
hushållerskor, två systrar från Källby. För det var fullt upp att göra i affären och på
lagret hela dagarna. Från Källby hämtade han också flera affärsbiträden. Av
räkenskaperna från tiden runt 1930 framgår att årslönen för ett butiksbiträde låg
mellan 600-900 kr. Fast förste mannen i affären Algot Carlsson hade hela 2 400 kr
om året.
J W Apelqvist Klädes- , Manufaktur-, Speceri- och Diversehandel stod det på skylten
ovanför ingången. Kundkretsen omfattade runt 1930 drygt 200 familjer från Råbäck,
Hällekis, Gössäter, Trolmen, Blomberg, Österplana och Husaby. Därtill företag och
institutioner samt en del Vänerskutor. Hjälmsäters, Trolmens och Hellekis egendomar
stod också på kundlistan, liksom Hällekis trädgård, Hällekis skola, Råbäcks trädgård,

Råbäcks kalkgruva, Medelplana kommun, Fattigvårdsstyrelsen och
Ålderdomshemmet m.fl. De Vänerskutor som försågs med förnödenheter var
galeaserna Dakapo och Wivan, skonerten Aagott och slupen Bruce, den senare en
kalklastare jag minns från min barndoms Blomberg. Särskilt den höstdag då Bruce i
fulla segel i hård vind väldigt lutande snabbt tog sin in till lugnare vatten i
hamnbassängen.
Men de kunder Råbäcks Handel som drog in tiofalt mer än normalkunden hette
Klingspor, friherrinnan Louise på Råbäck och baronen Wilhelm på Hellekis. Det var
nog inte så dumt med ett par slott i trakten.
I en sirligt nedplitad affärsbok jag har i min ägo står noga uppräknat namnen på varje
kund i deras hemvist: Rustsäter, Kråkelund, Walåsen, Marieberg, Knapängen,
Nybygget, Oskarsberg, Frälsegården, Nilstorp, Rakås, Nubben, Gransäter,
Kuragebacken, Granliden, Storängen, Mellströmstorp, Kullingen, Motorp, Kulladal,
Bossgården, Bergsbo, Månstorp, Källeberg, Brunnstorp, Skedeslid, Krokgården,
Skogshyddan, Drakaslätten, Kärrgården, Lukastorp, Utlyckan, Salen, Mauritzdal,
Rörmossen, Lillegården. Som mest handlade man för 300-400 kr/år per hushåll på
den tiden.
Algot Carlsson, förste mannen, hade anställts som biträde redan 1908 och han
fortsatte i verksamheten till 1939 då han gick i kompanjonskap med Gösta Gillström,
som köpte affären då J W Apelqvist upphörde med sin verksamhet 1932, efter 45 år
på Råbäck. Affären kom då i tio år att heta Gillström & Carlsson, fram till den dag de
båda kompanjonerna överlät verksamheten till Folke Andersson. Gösta Gillström
övergick till att driva Kullabo Gästhem samt etablerade den serveringsverksamhet
som kom att heta Restaurang Kinnekulle. Algot Carlsson öppnade egen affär i
samma trakt och drev den till sin pensionering.
Den 6 november 1932 gifte sig mina föräldrar Wilhelm och Maja på
ålderdomshemmet i Råbäck. Maja hade varit föreståndare på hemmet i fyra år.
Wilhelm levererade varor dagligen till hemmet och tycke uppstod mellan dem. Maja
var då ca 35 år och Wilhelm ca 65 år. Efter giftermålet tre år senare flyttade paret till
Blomberg där den affär med bostadshus som ägts av JA Ahlén och köptes in 1933.
Huset byggdes om och Ahléns dotter Anny blev biträde i affären som min pappa
sedan drev till 1947 då den överläts till Georg Andersson och vi flyttade till
Östergatan 14 i Lidköping. Övervåningen i affären hyrdes ut till bl.a. banarbetare
Johan Sundh och senare till familjen Wendin samt en konstnär som hade en ateljé i
den gamla boden.
- Nä men, se God dag, fru Åsman. Hur står det till idag? Och vad för det lov att vara?
Vi har precis fått in fina klänningstyger, kanske får jag visa lite prover?
Så där snirkligt och omständligt lät det när en ny kund trädde in i den lilla butiken i
Blomberg på sin tid. Det var ingen trängsel eller brådska precis. Innanför disken stod
den gamle handlaren J.W Apelqvist i sin svarta kontorskavaj och skärmmössa på
huvudet. Biträde Anny Ahlén höll på att packa upp varor från några nyanlända

kartonger från Hakonbolaget i Lidköping.
Sara Åsman var fortfarande lite andfådd efter att ha klättrat upp för den branta stigen
nedifrån Sjöskogen. Nej, idag skulle hon inte ha några klänningstyger utan bara lite
rågmjöl och jäst eftersom maken Oskar samt barnen Gösta och Irma längtade efter
nybakat bröd. Tant Saras brödkakor var hennes högst personliga specialitet. Jag vet,
eftersom jag själv avnjutit dessa ett otal gånger med ett tjockt lager smör på som
nästa smälte innan man hann få i sig det fortfarande varma brödet.
Det var normalt ingen stor kundkrets hos J A Ahléns Eftr., som den här lilla specerioch diversehandel på Blombergs hette. Utom på somrarna då Blomberg invaderades
av folk från Lidköping, Skara, Borås, Stockholm och Göteborg. Då var det oftast
trångt i butiken och varor som väl knappast någon på Blomberg tidigare hört talas
om, började efterfrågas. Men övriga året var det en jämn lunk med en kundkrets på
kanske högst 30 familjer. Fast en yrkestjuv trodde väl annat. En höstnatt slog han ut
rutan till entrédörren, tog sig in och försvann med kassaapparaten ned mot
Järneklevhållet. Morgonen därpå återfanns kassaapparaten i ett dike, tömd på de
fattiga kronor den hade innehållit. Dagskassorna var inte så speciellt upphetsande
den tiden på året, kristid och ransonering som det också var. Hanteringen av Personoch ransoneringskort hörde till vardagen med regelbunden fotvandring ned till
Kristidsnämndens ordförande, den långskäggige J A Almgren som bodde inte så
långt från Sohlbergs handelsträdgård vid kanten av Nordskog. Där skulle allt
redovisas och nagelfaras för att hålla trakten fri från hamstring. ”Sveriges sak är vår.”
Var det inte så man sa?
J W Apelqvist hade köpt butik med tillhörande bostadshus av den tidigare
innehavaren i samband med sitt giftermål 1932. Han var då 68 år gammal och hade
just överlåtit Råbäcks Handel till Gösta Gillström. Butiken på Blomberg var väl från
början mest tänkt som en kortvarig pensionärssysselsättning men kom att finnas kvar
som sådan i ytterligare 15 år. 1947 såldes affären till Georg och Hildur Andersson
som precis fått sonen Anders, som jobbade bl.a. på Nya Lidköpings tidning och
alltjämt var ägare till den gamla affären och bostadshuset. Anderssons blev de sista
butiksinnehavarna innan affärslokalen omvandlades, först till ateljé, sedan till bostad.
J W Apelqvist flyttade med sin familj till Lidköping strax efter försäljningen men han
dog ett par månader senare, 84 år gammal.
På Blomberg fanns i början på 40-talet ytterligare en affär, ägd av Ada och Gustav
Blaad, som också hade droskverksamhet (taxi) samt cykelreparationsverkstad. J W
Apelqvists namn fanns fortfarande kvar i affärsnamn i Västerplana och Trolmen.
Verksamheterna där hade drivits i kompanjonskap med två bröder Klasson, David i
Västerplana och Nathanael på Trolmen. Affärerna överläts sedermera till de tidigare
kompanjonerna
Råbäck Handel störst
Men den största verksamheten var den i Råbäck. Utöver Råbäcks Handel vid
Gårdskontoret, fanns affär uppe vid stora landsvägen mot Lidköping, nämligen
Bengtssons Speceri- och Diversehandel (Kinnekulle Handel) och dessutom hade Ivar

Svensson charkuteriaffär strax intill.
I Hällekis fanns det också flera affärer, och dessutom Konsum, vars etablering inte
sågs med så blida ögon av de privata handlarna i trakten, de som hade
Hakonbolaget, sedermera ICA, bakom ryggen som huvudleverantör. Några
skärmytslingar handlade det dock aldrig om, mer då lite knutna nävar i byxfickan,
kanske, när gamla trogna kunder ur arbetarleden försvann in i den kooperativa fållan.

Lite spridda bilder från JW Apelqvist handelsverksamheter på
Kinnekulle

Råbäcks Handel J.W Apelqvist ,Lastbryggan på
1920-talet

Strömsborg upprätad 1906 av J.W Apelqvist,
Hökastan Trolmen, fastigheten

Blomberg, huset byggdes om och handel bedrevs
fram till 1947. Köptes 1933
Foto: Anders Karlsson 1934.

Utsiktstornet ”privatiserades” och kom också att
drivas av J W Apelqvist.

Råbäcks handel

J.W Apelqvist & CO affären på Storebacken i
Västerplana. från 1917-1946.

Handlare David Klasson delägare i Apelqvist och
Co Västerplana, tillsammans med sitt biträde
Britta Svensson. Klasson övertog senare
affären1946
Foto Anders Karlsson. År 1935

Storebacken i Västerplana
På trappan till vänster handlare Sofie Lundberg
(Soffie) med dottern Gertrud Lundberg (Gerda)
ägare fram till 1917.
Foto: Ester Läckgren

Storebacken Västerplana, foto: Anders Karlsson
1932

Algot Carlsson, hushållerska, en ung släkting och
JW Apelqvist själv på trappan någon gång på

Samtliga innehavare av Råbäcks handel efter
privatiseringen 1885. Bilden togs sista dagen
affären var öppen 1969
Fr.v Maja Apelqvist, Algot Carlsson, Gösta
Gillström och Sigrid Andersson

Lanthandeln i Hökastan Eriksberg, Strömsborg,
Nathanael Klasson
Taget 1910-1920

Råbäcks handel, foto 1942

Sammanställning av dokument och bilder av Freddie Wendin och Lena Brodin

