
STOREBERG 

 

 
 

Enligt Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon över Sverige 
1
 skall Storeberg "ett frälsesäteri af 1 

mtl uti Tådene socken af Kållands härad och Skaraborgs län, beläget nära kyrkan, som ligger 2 mil från 

Lidköping" vara en så gammal gård, att Konung Stenkil tros ha vistats där. Det förmodas även, att ett av 

hans i Västergötland uppsatta skottmärken skall ha stått här, enär Rimkrönikan säger:  

 

"Then bästa Skytta var jak tha  

Skottmärcken än i Westergötland sta,  

Konungasten thet första är,  

Konungs lidstolpe thet andra, som ther ligger när,  

Å Stordsberg thet tredje månde vara,  

Som the väl veta, ther fram pläga fara", m. m.  

 

Såvitt kunnat konstateras ur tillgängliga källor var den äldste kände innehavaren (1331) av byn Thoteni en 

Asgot, vilken anses ha varit av Krummesläkten och möjligen densamme, som 1339 kallar sig Algotus de 

Thodhene 
2
. 1509 hade häradshövdingen på Dal Nils Krumme 

3
 sin sätesgård i Tådene, som han 1496 ärvt 

efter sin moder 
4
. Dennes son Nils Krumme (IV 

4
) hade i sitt äktenskap med Margareta Siggesdotter 

(Sparre) bland andra barn dottern Ingeborg, gift med häradshövdingen i Laske h:d Lage Posse, vilken 

senare enligt ett i släktarkivet förvarat pergamentsbrev, dagtecknat 7/11 1570 och avseende arvskiftet 

efter hans svärfader, erhöll bl. a. "Storegården i Thodene". Därefter synes dennes dotter Anna ha fört den 

i gifte till Peder Jonsson Lilliesparre, som enligt Ljungström skall ha varit "Kongl. Stallmästare, gift vid 

Sigismunds kröning, ihjelslagen av Hertig Carls folk 1598. - I Domböckerna säges att Storeberg varit 

Kungsgård, men bygdes til Säteri af salig Jöns Bondes far; hvaraf vill synas att  P. Lilliesparre  förbrutit  

gården i  strid emot  Hertig Carl."  Dottern Ingeborg  

 

 
1) Hammars förlag, Stockholm 1864.  

2) Ivar Lundahl: "Det medeltida Västergötland", Lund 1961, sid. 147.  

Enligt C. J. Ljungström : "Kinnefjerdings och Kållands Härader" (Lund 1871) skänkte Alguth Krumme en del av Storeberg 

till kyrkoherdeboställe och ditflyttade pastor eller curatus från Marbogården i Kedum 1348. Till följd härav erhöll han "jus 

patronatus", d. v. s. rätt att själv tillsätta kyrkoherde, vilken sedan bibehölls vid Storeberg till M. G. De la Gardie tillvällade sig 

denna rättighet. Den återgavs dock 12/9 1699 (Ljungström, a. a. sid. 108) och stadfästes ånyo 1761 åt ägarna till Storeberg.  

Enligt J. W. Warholm : "Skara Stifts Herdaminnen" blev Erland Lidholm (farfader till Chr. Lov. Lidholm. Tab. 34 på 

konsistorii förord genom Kungl. Senatens befallning 1713 insatt till kyrkoherde i Tådene, men då han icke ville gifta sig med 

änkan, protesterade överstinnan Bonde på Storeberg och fick 1714 sig tillerkänd "jus patronatus" över församlingen och 

Lidholm måste återlämna fullmakten. Han blev i stället 1715 kyrkoherde i Gökhem. - - -  Patronatsrätten indrogs 1/1 1922.  

3) Av J. E. Almquist i "Problemet Nils Krumme" (Släkt och Hävd 1954, sid. 9 ff) betecknad Nils Krumme III.  

4) J. E. Almquist, a. a. sid. 8 o 12 f. 



 

 

 

Lilliesparre gifte sig 1621 med assessorn i Göta Hovrätt Jöns Philipson Bonde (Ϯ 1662) och deras son, 

majoren Carl Philip Bonde, hade i sitt äktenskap med Maria Elisabeth Uggla dottern Brigitta Christina  Ϯ 

9/4 1739 på Storeberg , som i sin tur förde gården i gifte till översten Gabriel Lilliehöök, stupad i slaget 

vid Frauenstadt 1706. De hade två döttrar, Ingeborg gift (13/8 1730 i N. Kedum) med kammarherren 

greve Carl Bonde, och Virginia Christina gift med majoren Fredrik Sparre, vilken senare jämte hans andra 

hustru Ulrica Maria Tessin 1/7 1740 
5
 sålde Storeberg med underlydande gods och hemman till 

ryttmästaren Nils Sparrschiöld. Den senare sålde i sin tur gården till superkargören vid Ostindiska 

Kompaniet i Göteborg Pehr Theodor König, som erhöll fastebrev 18 och 25/2 1758 
5
.  

 

7/10 1809 
5
 anhöll Jonas Kjellberg (Tab. 33) vid laga häradstinget å tingsstaden Örslösa gästgivaregård  

 

"å egne och Dess Frus \Vägnar, om laga Fastebref å Säteriet Storeberg, Ett Manral, Brännegården Säteri, Ett 

Mantal, Swen Duksgård Säteri, Ett halft Mantal, Prästegården Säteri, Ett Mantal, Berg, Ett Mantal Rå och Rör, 

Äng, Ett Mantal Frälse och Lillegården, Krono-Skatte, förmedladt från Ett halft till ettfjerdedels Mantal, samt 

underlydande Frälsehemman: Swaleberg, Ett halft Mantal, Siggegården. Ett Mantal och Bredegården, Ett Mantal, 

i detta Kållands Härad samt Tådenes och Tranums Socknar belägne, som Han, jemte Frälsehemmanen 

Kjöregården, Bökaregården och Håkan Werresgård 
6
 uti Åse Härad Sig tillhandlat af Regements-Auditeuren, 

Wälborne Herr Per König 
7
, med 1808 Års Ränta och Afgällder, emot en tingad och betald Kjöpeskilling, stor 

Femtio Tusende Riksdaler Specie Banco, enligt med witnen: Carl Carlsson och B: H: Santesson bestyrkt Kjöpebref 

den 4 Junii 1808, whilket företeddes och uplästes."  

 

Enligt fastebrevet hade han vidare uppvisat Kungl. Maj :ts Nådiga Tillstånd 20/5 1808  

  

"för Sig, Fru och Efterkommande, att under Frälsemannarätt, äga och besitta Storebergs Egendom".  

I släktarkivet har återfunnits följande beskrivning över Storeberg, vilken enligt Jonas Kjellbergs anteckning 

därå  

"är af audit. Pär König, i anledning hvaraf jag handlade Egendomen år 1808":  

"Under ett Bruk med egen afvel brukas 3,5 Mtl Säteri, l Mtl Rå och Rör, l Mtl frälse, 0,25 Mtls KronoSkatte. 4 

1/8 Mtl frälse Brukas af 9 Åboer, hvaraf en del utgöra på egen kost 24 dagswerken om wintern, 30 d˚ om 

sommaren, i hvarje wecka, en del betala 74 Riksdaler.  

33 Torp göra om sommaren 62 dagswerken i weckan rå egen kost, något mindre om wintern. Dessutom 

tillkomma snart 2 nya Torp 4 Backstugor.  

Åkerjorden till störe delen bestående af styf Lera, bördig men svårbrukad, utgöres af 2 gärden, samt 3 mindre 

nya intägter. Besås, hälst ena gärdet är något större, ibland något mer, ibland något mindre, wanligen med 10 T 
r
 

Råg, 2 T 
r 
Hvete, 15 a 20 T 

r
 Korn, 5 a 10 T 

r
 BKorn, 10 a 12 T 

r
 Ärter och Bönor, 40 a 50 T 

r 
Hafre. Summa 

några och 90 T 
r
. Afkastningen wanligen 7 a 8 Kornet öfver hufvud.  

Ängen ger i medelmåttiga år 500 sommarlass hö, mäst hårdwall och deröfver. Ökar genom alla Åholmars nu 

änteligen wundna fredande, och en ny tillagad igenläggning efter 4 Tunnors Rågsäde -----  

 

 

 

 

 

 

 

5) Släktarkivets pergamentssamling.  

6) Kursiveringarna gjorda här.  

7) Son till Pehr Theodor König.  

 



 

 
Löfbrott och Sjöfoder i mängd.  

Beteshagar 7 st.  

Trädgård af mer än 2 tunnland, god och gammal jord, utvalda frugtträn med liten humlegård.  

Fisket i Sjön Wenern på 0,5 mils Strand, godt ger emellan 4 a 500 lispund fisk om året.-  

Hamnar för Skärgårds Båtar 2 goda. Wid wanlig Sjöhöjd lastas inwid Gården. Ypperlig lägenhet  

till Sjöfart. Alla Gårdens Producter afsättes Sjöwägen till Wermeland och Göteborg.  

Årligen födas 80 a 90 Boskaps Kreatur, 12 hästar, 30 a 40 får. Om något år böra flera kunna födas.  

Wacker Löfskog af Björk, Al, Asp, Rönn, något Ek i Ängar och Betshagar.  

Barrskog wacker af Gran och Furu, utgör circa 560 Tunnland, eller något mer.  

Gårdens Ägor avfattade 1742 och 1761 på Charta, men på Ängar, en del af Skogen och Beteshagar är 

Tunnlandstalet ej utsatt. Utom hemmanen gå Gårdens ägor säkerligen öfver 1300 Geom. Tunnland.  

Byggnaden dels prägtig, dels god samt wäl och starkt up förd och mycket tillräckelig. Caracters Byggningen 

samt 2 flyglar Grundmurade, den förra af tegel med hvälfd Souterrein af gråsten, de andra af gråsten. De öfriga 

husen dels timrade, dels af Korswerke, dels af Stolpar och Bräder. Taken af Skiffer, Tegel, Halm, Bräder. Alla 

husen i godt Stånd, utom Quarnen och Kolboden.  

Tillfälle till Odlingar i stor Scala. Något ren tillemnadt.  

Uplandningar ske ständigt och Wasskörden ökas årligen.  

2 mindre Torfmossar finnas.  

Bönder och Torpare händiga och täml. behållna.  

Jus Patronatus wid gården. Kyrkan inwid.  

Belägenheten wid Wenern och en deri fallande Å med Qvarn inwid gården och Löfängen grann. 

TegelUgn, murad i år, hvari skall brännas 50/m Mursten. 1 Lada med Kran. Ypperlig Tegellera. Brist på 

Tegelbruk i Grannskapet.  

Stort Bränneri med hästpump. 2 Pannor 1 om 90 1 om 42 K 
r
 samt 1 LagPanna.  

MineralKälla förträffelig. KallKälla.  

Jagt af Hare, Orre, Sjöfogel, ibland Tjäder. Quarnen med 3 pr Stenar, hvaraf 1 pr förmala Sigtmäld, går endast 

höst och wår wid infallande floder, ger omkring 30 T 
r
 QuarnTull, utom gårdens mäld, men är illa bygd och bör 

'med rigtig inrättning ge mycket mer."  

 

 

 

Enligt Jonas Kjellbergs testamente 8/11 1830 erhöll brorsonen Jonas Anders ensam rätt att tillösa sig 

Storeberg från sina syskon för 50.000 Rdr Bco. Egendomen upptogs i bouppteckningen efter den förres 

hustru till 41.333:16 Rdr Bco i enlighet med den "1807 af Domare och Nämnd hållne Laga Värdering", 

vari dock ej ingick "Gröda, Kreatur och Gårds Inventarier".  

 

Jonas Anders ägnade mycket intresse åt skötseln av Storeberg och särskilt åt förbättring av jordbruket. 

Han torde ha varit en föregångsman ifråga om dikning icke minst i de till egendomen hörande skogarna, 

varjämte fruktträd, bär och blommor lågo honom varmt om hjärtat. Han anlade även stengärdsgårdar samt 

lät från Kinnekulle införskaffa de alltjämt existerande portstenarna, vilka uppsattes vid infarterna till 

godsets ägor.  

 

Efter Jonas Anders' död tillöste sig hans äldste son Jonas Henrik Reinhold Storeberg för 300.000 kronor i 

enlighet med av föräldrarna 5/2 1873 givna testamentariska föreskrifter jämte en 14/5 1888 daterad 

"Arfsförening". Den senares äldste son, Jonas Malcolm, arrenderade då redan från 1872 de till Storeberg 

hörande frälsehemmanen 1/2 mtl Böckers- eller Bökaregården, 1/2 mtl Håkan Verresgården samt 5/8 mtl 

Köregården, vilka sammantagna kallades Frielsberg.  

 

Enligt vad som hittills kunnat konstateras, nämnas Håkan Verres- och Böckersgårdarna första gången i 

1681-82 års jordebok och torde redan då ha utgjort en brukningsenhet. De tillhörde landshövdingen Åke 



Ulfsparre till 1704, då dennes dotter Elisabeth sålde dem till överstelöjtnanten Gabriel Lilliehöök (se 

ovan), vilken 10/6 s. å. erhöll första uppbud därå. Därefter synes de ha haft samma ägare som Storeberg.  

Köre- eller Krögaregården ägdes 1681 av Elisabet Anrep, gift med Johan Löfling, 1684-1725 av 

ryttmästaren Harald Pistolsköld och hans hustru Brita Christina Löfling samt därefter av deras arvingar. 

Den angives då såsom gästgivarehemman 
8
. 17/1 1738 erhöll kammarherren Pehr Philip Hierta första 

upp bud å bl. a. Köregården och 16/5 1760 såldes den av sonen, hovmarskalken Claes Philip Hierta, till 

Pehr Theodor König, som erhöll uppbud första gången 19/5 s. å.  

 

FRIELSBERG 

 

När benämningen Frielsberg först började användas, har ej kunnat fullt klart fastställas. I ortsregistret till 

husförhörslängden för Friel 1853-57 upptages Frielsberg med hänvisning till sidan 76, där dock endast 

står antecknat "Digrids rote, Köregården, Frielshaga". I husförhörslängderna från 1858 angives 

emellertid alla tre gårdarna såsom var för sig även hetandes Frielsberg. Då jämväl å "Topografiska 

Corpsens karta öfver Sverige 1841. Öfversedd 1858" gårdsnamnet Frielsberg finnes utsatt på den plats, 

där gården alltjämt idag är belägen - de tre ursprungliga gårdsnamnen synas å kartan ha utplacerats på ett 

godtyckligt sätt torde man ha rätt utgå ifrån, att namnet Frielsberg såsom beteckning för brukningsenheten 

Köre-, Böckers- och Håkan Verresgården daterar sig redan från tiden omkring 1858. I Hjorths 

beskrivning över Åse härad säges bl. a., att  

 

"Denna egendom, med sin stora park och vackra, välvårdade trädgård är bebygd med corps de logis af trä, försedt 

med ett tornliknande tillbygge, och gör på betraktaren ett synnerligen godt intryck. Arealen utgör 495 tunnland, 

deraf 260 tld åker under eget bruk och 65 som innehafves af torpare, återstående 170 tId utgöres af skog och 

impedimenta. Å egendomen födes 22 hästar och 70 nötkreatur."  

 

Jonas Malcolm inköpte 1888 3/8 mtl Goentorp i Tådene samt 1896 5/112 mtl Torbjörn Persgården, 

utgörande en del av Karlsgården i Friel och numera ingående i Frielsberg. Efter faderns bortgång 1896 

tillöste han sig hela Storebergs egendom, men bodde alltjämt kvar på Frielsberg till moderns död 1902.  

 

Hans son Jonas Roland övertog då arrendet av sistnämnda gård, som han genom gåvobrev 9/10 1909 av 

fadern erhöll som gåva, och när den senare avled 1921 övertog han hela Storebergs egendom. Han 

bosatte sig dock aldrig på dess egentliga corps-de-logis från 1778 (ombyggt 1878 och restaurerat 1939)         

där modern bodde kvar till sin död, utan lät i stället 1922 restaurera och åt sig inreda en äldre 

stenhusbyggnad, som tidigare varit mejeri 
9
). Åren 1926-34  brukades  Frielsberg  av  sonen  Jonas 

Fredrik,  men  sistnämnda  år  sålde  fadern Storeberg till sin kusin, majoren Herbert Jacobsson i 

Göteborg, och återflyttade då till förstnämnda gård. 1943 återköpte Jonas Fredrik Frielsberg jämte 

Goentorp - dit fadern då flyttade - och 5/12 1953 lät han sammanlägga jordeboksenheterna Friel Köre-

gården 15
2
 och 15

3
, Friel Verresgården 10

1
, Friel Böckersgården 11

1
 samt Friel 1

5
 och 1

6
 i Friels s:n till 

numera Frielsberg 1
1
 i Friels s:n. 

 

 

Frielsberg omfattar  360 har, varav 180 har åker. 
 

 

8) Enligt Rich. Hjorth i "Beskrifning öfver Åse Härad i Skaraborgs Län" (Vänersborg 1902) fanns 1764 inom häradet 

gästgiveri bl. a. i Friel, som dock försvann 1812. Vidare hölls marknad på 1820-talet vid Tvättstugan invid Såtenäs, men 

flyttades 1832 till Högesten (vid infarten till Storebergs ägor på gränsen mellan Friels och Tådene socknar).  

9) Kallat "Lilleberg" och från 1934 bostad för brodern Herbert och hans hustru.  

 


