EN KRÖNIKA OM BJÖRNHOLMEN
av Tor Hellström

Kommentarer
Detta är en nyutgåva av Tor Hellströms krönika över Björnholmen, som tidigare tryckts i Muskö
bladet.
Jag fick under sommaren 2003 låna en uppsättning av krönikan av Sture Hellström, som tyckte att
jag frågade så mycket om Björnholmen. Min fru (Madeleine) och jag, som är nykomlingar på Björn
holmen sedan drygt tre år, fick en inblick i den miljö som vi nu bebor på fritiden, en inblick som
gav oss en stark känsla för det vi ser runt Mellangården (eller Västergården 2, som det en gång
hette). Vi sommarbor bara några hundra meter från Markus husgrund.
Efter att ha läst denna lärda och färgrika krönika, tog jag kontakt med Jan Karlsson på Musköbladet
och erbjöd mig att hjälpa till med digitaliseringen av materialet, d.v.s. att få tillbaka texten i en form
som är bearbetningsbar i dator. Eftersom krönikan inte fanns kvar i sådan digital utgåva, har jag
gjort ett försök att få text och bild i en form som gör det möjligt att presentera krönikan på andra
sätt, t.ex. som en särskrift eller som del av en hemsida på Internet.
Som stöd i mitt arbete har jag naturligtvis haft Madeleine samt min gode vän Hans Laestadius, vars
släktforskarerfarenhet har varit till stor hjälp när vi diskuterat arbetets uppläggning. Hans är också
fascinerad av krönikan, men kanske mer ur sin profession som släktforskare – han anser att detta är
ett skolexempel på hur denna typ av dokument ska utformas.
För att få en bas för fortsatt korrekturarbete av krönikan har tillvägagångssättet varit följande:

De 20 avsnitt, som fanns tryckta i Musköbladet, har skannats in i datorn, dels som bilder
(fotografier) och dels som text (s.k. OCRtolkning, Optical Character Recognition, unge
fär ”teckentolkning” på svenska). Som skanner har använts en enkel utrustning (Lex
mark 83).
Man kan kanske tycka att en ren fotografisk avbildning skulle kunna räcka; man får ju texten precis som
den en gång trycktes. Men en sådan avbildning ger inget utrymme för redigering eller annan textbehand
ling; den blir statisk och utan liv. Alternativet till OCRläsningen hade i detta fall varit att skriva om allt,
bokstav för bokstav – ett mycket tyngre arbete.



Texten har sedan ”råbehandlats” avsnitt för avsnitt i OpenOffice under SUSE Linux, viss
bearbetning har också skett i Word i Microsoftmiljö (miljöerna har växlat några gånger).
En del bilder har fått hämtas ur det bildskannade materialet, de har då ”klippts” ut ur de
avfotograferade sidorna; vid teckentolkningen har nämligen vissa bilder förvanskats
(programmet har där försökt läsa bilderna som text).

En del bilder har i efterhand kunnat lästs in från bättre underlag än de tryckta tidnings
sidorna. Några av de större kartorna/bilderna har lämnats till professionell inläsning
(Arkitektkopia); de mindre har skannats av den egna utrustningen.
Det kan kvarstå en del arbete innan slutprodukten blir godtagbar, det finns troligtvis en del småfel
kvar – jag tar tacksamt emot alla rättelser.
Vissa saker har dock klarats av förvånansvärt bra, t.ex. har gammalsvenskan i spärrad stil oftast bli
vit rätt tolkad, bilderna har ofta hamnat korrekt, etc.
En del textuella ingrepp har fått göras, främst vad gäller grafik i tabeller och annat, men i övrigt har
inga avsiktliga ändringar av ursprungstexten gjorts. Om sådana har skett, är det av misstag och ska
korrigeras.
Lidingö och Björnholmen
Torkel Danielsson, augusti 2005
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INLEDNING
Föreliggande berättelse om ön Björnholmen bygger till väsentliga delar på uppgifter som
hämtats ur våra offentliga arkiv, men kan om man så vill också ses som exempel på vad man
med lite tid och tålamod på detta sätt kan leta fram.
Mycket har hämtats från domstolsprotokoll, berättelsen har kanske därigenom fått en viss
slagsida, men å andra sidan är dessa protokoll relativt lättillgängliga och där omtalas sedan
länge bortglömda händelser. Vissa delar kommer dock från muntliga traditioner.
En av dessa, egentligen ursprunget till alltsammans, berättades i min barndom av fru Anna
Larsson på V. Vitsgarn. Hon var född och uppvuxen på Björnholmen, och enligt henne skulle
där i gamla tider ha bott någon som hette Lättström, och före honom några gamla fröknar från
Häringe.
Vetgirigheten vaknade, var detta allt man visste, och var det sant. Det visar sig att Lättström
hade bott där, de gamla damerna också, alla var dock inte fröknar och veterligen ingen från
Häringe. Men arkiven kan lämna fler uppgifter än så.
Personuppgifterna från äldre tider är dock mycket knapphändiga. Kyrkböcker började föras i
slutet av 1600talet, grundat på riksdagsbeslut 1686, äldst är födelse och dödböckerna.
Noteringarna är knapphändiga, sammanhang och släktförhållanden osäkra och svåra att få
fram. För år 1694 finns t ex antecknat ”oächta Samuel”, född och död på Björnholmen detta
år. Vem var han, vilka var hans föräldrar? Vi få aldrig veta. Människor bli som skuggor i ett
avlägset förflutet.

Ägarna under Häringetiden
1100-1200-talet
Under äldre tid sammanfaller Björnholmens historia med Häringes. Denna är i sig intressant,
och har berörts från skilda utgångspunkter i flera böcker, exempelvis Gustaf Westerin: ”Väs
terhaninge och Muskö socknar” och J. A. Almqvist: ”Frälsegodsen i Sverige”, m fl. författare.
Här skall endast göras en sammanfattning.
Den äldsta kända uppgiften där Muskö omtalas härrör från 1278, då katolska kyrkans biskops
stol i Strängnäs, representerad av biskop Anund, fick del av Muskö vid Häringe med under
lydande gårdar i donation av kungen. Hur stor, eller vilken del, omtalas dock inte. Central
makten i landet, representerad av Magnus Ladulås, hade då nått en sådan fasthet och styrka,
att en sådan transaktion kunde genomföras och även åtlydas. Tidigare, under 1100talet och
bakåt i tiden, var det troligen så, att den ägde marken som med vapen kunde värja rätten.

1400-1500-talet
Häringe förblev under biskopsstolen fram till 1495, då biskop Kort Rogge gjorde ett ägo
byte med Sten Sture d ä. Häringe lämnades i utbyte mot gårdar på Selaön i Mälaren, dessa låg
ju närmare Strängnäs och det ekonomiska utbytet av dem kan förmodas ha varit likvärdigt.
Sten Sture var barnlös, och då han dog 1503, tillföll Häringe änkan Ingeborg Åkersdotter. Hon
tillhörde släkten Tott, och hade 6 syskon och 10 syskonbarn. Vid hennes död 1507 övertogs
arvsanspråken av de kvarlevande av dessa släktingar. Häringe förblev i släkten Totts ägo till
1533, då Gustaf Vasa gjorde anspråk på egendomen som arv, hans farmor var nämligen syster
till Sten Sture. Arvs och ägoanspråken var inte helt invändningsfria, men konungen
genomdrev ändå sin vilja, och i jordeboken upptog han sedan Häringe under ”arv och eget”
dvs. som sin privategendom.
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Gustaf Vasa dog 1560, men arvsskiftet ägde rum först 1572, varvid Häringe kom på den lott
som tillföll sonen hertig Magnus. Denne var emellertid svagsint och förvaltningen av hans
arvslott delades mellan bröderna Johan och Karl, varvid Häringe tillföll den blivande Johan
III. Efter dennes död är 1592 innehades godset av hertig Johan av Östergötland, Johan III:s
son i andra giftet.

1600-1700-talet
Hertig Johan var gift med sin kusin, Karl IX:s dotter Maria Elisabeth, och vid hertigens död
1618 övergick Häringe till Maria Elisabeths broder hertig Karl Filip. Denne dog 1622 och
arvet gick då till den kvarlevande brodern Gustaf II Adolf. Han var den siste av kungahuset
som var ägare till Häringe och därmed även till Björnholmen.
Under åren 16251628 genomfördes ett ägobyte mellan Gustaf II Adolf och riksrådet sederme
ra fältmarskalken Gustaf Horn. I vederlag mot gods i Västmanland erhöll Gustaf Horn Här
inge och Hammersta. I samband med detta byte överfördes Häringe i jordaboken till frälse.
Härigenom kom Björnholmen att betecknas som frälsehemman, även sedan det sedermera av
söndrats från Häringe.

Gustaf Horn (1592-1657)

Johan, hertig av Östergötland (1589-1618)

Beträffande ägare till Häringe citeras i fortsättningen för tiden fram till år 1760 ett utdrag ur
en uppsats publicerad 1952 i Haninge Hembygdsgilles medlemsblad där texten lyder:
”Gustaf Horn gav Häringe och Hammersta i morgongåva till sin första gemål Christina
Oxenstierna, som avled 6/8 1631. Häringe och Hammersta bör då i arv ha tillfallit hennes en
da efterlevande barn, Agneta Horn, men synes ha disponerats av fadern, som ansenligt tillöka
de Häringe genom köp av en del hemman och gårdar. Underlydande voro vid 1600talets mitt
5 mantal rå och rör samt 12 7/8 mantal bondehemman. Ny säteribyggnad av sten, det ännu
kvarstående slottet, uppfördes 16541655.
Vid Gustaf Horns död 10/5 1657 tillträdde dottern Agneta Horn Häringe och Hammersta,
vilken senare gård brukades såsom ladugård under Häringe. Agneta, som 1648 ingått gifte
med översten Lars Jespersson Cruus, som 1651 blev friherre Cruus av Gudhem, var sedan
20/4 1656 änka efter denne. Själv avled hon i Stockholm 18/3 1672 och ligger begraven i
Björklinge kyrka i Uppland.
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Vid reduktionen indrogs Häringe från Agneta Horns arvingar 11/4 1681, emedan den påstods
ha varit kungsgård. Arvingarna gjorde gällande, att de gustavianska arvegodsen, åtminstone i
den mån de härrörde från Sten Sture d.ä. icke borde anses såsom annat än privatgods i
konungens enskilda ägo och att i detta fall bytet med Fiholm bort tillförsäkra Häringe med
Hammersta karaktär av köpgods. Ehuru denna synpunkt otvivelaktigt var den riktiga, blev den
icke godtagen, men byte beviljades. För att kunna åstadkomma tillräckligt vederlag nödgades
både sonen, Gustaf Cruus, och mågarna, Fabian Wrede och Claes Fleming, tillsläppa egna
arvegods, varigenom Häringe och Hammersta kom att tillhöra dem alla tre gemensamt. Sedan
Gustaf Cruus avlidit barnlös 2/5 1692 övertogs dock godset av greve Wrede ensam. Denne
innehade godset till sin död 6/2 1712. Hans änka, Brita Cruus av Gudhem, dog på Häringe
25/1 1716, men blev begravd i Björklinge kyrka jämte mannen, som avled i Stockholm.
Häringegodset tillföll makarnas dotter Agneta Wrede, sedan 21/9 1696 änka efter överstelöjt
nanten greve Axel Lillie.

.

Fabian Vrede (1641-1712)

Efter grevinnan Lillies död 23/7 1730 övergick Häringegodset i arv till hennes enda barn,
dottern Hedvig Catharina Lillie, född 20/9 1695 och sedan 1709 gift med greve Magnus Julius
De la Gardie, född 1668, död 28/4 1741. Efter mannens död bosatte sig grevinnan De la Gar
die i Paris, där hon övergick till katolicismen och avled 13/10 1745. Häringe med Hammersta
övergick då i arv till sonen Carl Julius De la Gardie, född 1728, död 1786 såsom överkammar
herre. Han var en dålig hushållare och kom på obestånd samt nödgades frånsälja en del under
lydande hemman och gårdar. Ryktet påstod, att han förlorade sin förmögenhet på hasardspel.
Slutligen pantsatte han både själva Häringe och Hammersta i Rikets ständers bank för ett lån
som han ej kunde lösa”.

Klas Fleming (1649-1685)

Innan De la Gardies dåliga affärer börjat på allvar frånsåldes Björnholmen år 1760, och
därefter har ön sin egen historia.
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De första inbyggarna på Björnholmen
Landbolega och arrende
I slutet av 1500-talet eller i början av 1600talet blev Björnholmen bebyggd av en åbo och
åkermark uppodlades. Bostadshus och uthus uppfördes på den tomt där numera de längst i
väster belägna bostadshusen finns. Orsaken till att denna plats valdes, är troligen den naturliga
källa, som finns ett stycke därifrån.
Vi vet inget säkert om vem denne åbo var, men kanske han såg ut som på bilden nedan. Han
kan då ha varit antingen torpare eller s.k. landbo, på senare tid möjligen även arrendator. Be
greppet landbo härrör från medeltiden, och avsåg någon till vilken markägaren upplät jord
med nyttjanderätt genom s.k. landbolega. Avtalet parterna emellan omfattade oftast en tid av
68 år och slöts på så sätt, att landbon överlämnade en engångssumma, en s.k. städja. Vid av
talsbrott förlorade landbon denna, likaså om markägaren bröt avtalet i olaga tid fick han åter
lämna städjan.
Vidare skulle landbon erlägga s.k. årlig avrad till markägaren. Avraden bestod oftast av
spannmål eller andra jordbruksprodukter efter överenskommelse, och erlades på en bestämd
dag, i allmänhet den 21 december.
Från början kunde alla markägare upplåta mark åt landbor, men 1437 infördes begränsningar
för skattebönder. Dessa bestämmelser skärptes under 1500talet, och 1551 förbjöds skattebön
der helt att upplåta mark, denna rättighet förbehölls kronan, adeln och kyrkan.
Under 1500 och 1600talet försämrades landbons villkor ytterligare, dagsverksskyldighet och
skärpta krav på skötsel och underhåll infördes. Enligt 1723 års adelsprivilegier tillkom ytter
ligare att adelsmännen ägde husbondemakt över sina landbor med bland annat rätt att aga dem
vid uppstudsighet och försumlighet.
Vid sidan av landbolegan infördes under 1600talet en praxis, som kom att kallas arrende.
Denna praxis innebar att arrendatorn fick en bättre ställning än landbon.

Arrendatorernas rättsförhållanden reglerades uteslutande genom avtal med markägaren. Nå
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gon städja erlades inte, arrendet betalades oftast i penningar och någon husbondemakt före
kom inte. Anledningen till uppkomsten av denna praxis var förhållandet, att adliga markägare
vissa tider inte kunde sköta sina säterier t ex på grund av krigstjänst utomlands. Därför anför
troddes brukandet åt andra, men dessa kanske bodde långt därifrån och kunde inte hålla sam
ma uppsikt över landborna som ägaren.
Senare tiders lagstiftning har efter hand förbättrat arrendatorernas ställning, men termen land
bolega försvann ur lagtexten först år 1907.
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KÄLLORNA FRÅN 1500- OCH 1600-TALEN
Jordeböcker
För att söka uppgifter om de äldsta inbyggarna på Björnholmen, kan man gå till de gamla
skattelängder som finns bevarade. Att utkräva skatter har statsmakten alltid ägnat sig åt med
nit och intresse, och därigenom har genom åren avsatts ett omfattande arkivmaterial. Detta
kan bestå av jordeböcker, mantalslängder, tiondelängder m fl. Även roteringslängder gällande
utskrivning till soldat kan ge vissa uppgifter.
Det äldsta materialet i mera ordnat skick härrör sig från den omläggning och rationalisering
av det statliga räkenskapsväsendet som Gustaf Vasa företog med början på 1540talet.
Principbeslut om att förteckna alla skattepliktiga hemman hade tagits redan år 1524 vid ett
herremöte i Vadstena. I den kungliga propositionen heter det:
”J tem paa thet hans nade maa fortfara huat riksens renta aer maa befalas huar forlaeningxman och fogdar vpseriffua alla cronennes vpbyrd aff sit laeaen baade i penninga oc annet,
och huru monga scattebönder oc crone landbor vthi huart laeaen aer oc vppaa thet fodringen
maa och kunna forslaas, maa och vpscriffuas (huru) monge frelses landbor vthi huart laen
aer, besunnerliga the som ridderscapit tilhörer, oc besunnerliga the andre. Haer vppa maa
een haffua befalning j huart bispzdöme ath ther paa görs it registrum, ther sidhen maa affgöris vtaff alla thenne register, enn book ther rekenscapen epter göras maa oc wetas hwatt
rikit tilhörer eller bort kommer.”
Av de medeltida skatteräkenskaperna finns endast vissa fragment bevarade. Det framgår dock
att skatten betalades kollektivt av en grupp bönder, från 4 till 12 stycken var antal som före
kom. Att förteckna vart hemman för sig gav en möjlighet att jämka skatten efter skatteförmåg
an hos hemman av olika storlek. En annan aspekt kan vara att protester och missnöje med
skattehöjningar hos grupper och kollektiv lättare övergår i uppror, en ensam bonde är enklare
att hantera.
Gustaf Vasa ålade fogdar och förtroendemän, föregångarna till våra dagars länsstyrelse, att
till den år 1539 inrättade räntekammaren inkomma med redovisningar för förvaltningen av
kronan eller honom själv tillhöriga gods och gårdar, uppbörd av skattemedel, tionde m.m.
Detta material finns samlat områdesvis i de s.k. landskapshandlingarna. Dessa innehåller in
ventarieförteckningar, redovisning av inkomster och utgifter vid godsen, mängder av kvitten
ser och verifikationer och mycket annat, men även de viktiga jordeböckerna, som alltså har
sitt ursprung i den kungliga propositionen från 1524. Jordeboken redovisar den ”årliga rän
tan”, dvs. skatten, som åvilade varje hemman oberoende av ägare.
Skattläggning och upprättande av jordeböcker pågick sedan under hela 1500talet. Man leta
de bland medeltida nu försvunna och för oss okända skattelängder efter vad som av ålder ut
gått i skatt. Där kunde förekomma skatter som ättargäld (en av de äldsta), ledungsskatt, laga
nöt, gengärd m fl. Skatterna var dessutom olika för olika landsändar. Enligt dåtida rättsupp
fattning var skatt på jord lagstadgad, den skulle alltid utgå och fick heller inte minskas, detta
var stöld från kronan. Så länge skatt erlades ifrågasattes inte besittningsrätten, ej heller börds
rätten, men egentligen var jorden kronans egendom och i något fall lär det ha förekommit att
den som ej betalade skatt fråntogs sin besittningsrätt.
Skatten fanns alltså bara där alldeles som rättsordningen själv, det gällde bara att fastställa
dess rätta belopp.
Skattläggningen får anses avslutad på 1630talet, därefter förs jordeböckerna som särskilda
skattelängder. I mantal satt jord har också sitt ursprung i detta skattläggningsarbete. En fullbe
sutten bonde ansågs utgöra ett mantal. En differentiering tillkom senare vid skattläggning av
torp, dessa kunde skattläggas till ¼ eller 1/8 mantal. Mer komplicerade bråktal tillkom under
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1600talet, då allt fler hemman sattes till lägre mantal än 1/1.
Jordeböckerna är uppställda så, att de, socken för socken, visar de skattlagda hemmanen
med angivande av namn, jordnatur (inte att förväxla med jordart) och den årliga räntan. Hem
man av samma jordnatur är i allmänhet sammanförda under gemensam rubrik. Denna kan till
exempel vara skatte, krono, frälse, biskops, prebende, hopitals, arv och egna, dvs. konungens
personliga egendom, m fl.
Genom århundradena har jordeboken undergått åtskilliga för3ändringar. Fram till år 1731
upprättades ny jordebok vart sjätte år, därefter endast vart tionde. För åren däremellan bok
fördes endast förändringar. Under senare delen av 1800talet blev intervallen oregelbundnare,
den sista jordeboken för Sotholms härad upprättades 1871.
I och med grundskatternas avskrivning 1904 upphörde karaktären av skattelängd. Men re
dan tidigare hade jordeboken vid sidan av skatteuppbörden haft ett värde som urkund för fas
tighetsbeståndet, ett slags jordliggare. Utvecklingen på fastighetsbeskattningens och fastig
hetsregistreringens område har emellertid gjort denna betydelse allt mindre, i 1871 års jorde
bok finns dock åtskilliga förändringar från senare tid antecknade. 1936 beslöts att jordeböcker
ej längre skall upprättas.
I vissa fall finns personuppgifter om ägare och brukare antecknade. Dessa uppgifter är dock
inte helt pålitliga. Det väsentliga var vad varje hemman skulle erlägga i skatt, övriga uppgifter
var av mindre intresse. Ofta skrev man bara av föregående jordebok utan att kontrollera per
sonuppgifterna. Inte förrän 1643 noteras sålunda att Gustaf Horn köpt Björnholmen.

Jordeboken för år 1636 är tämligen välbevarad, och ett utsnitt visas här som exempel på hur
en jordebok kan vara uppställd. Bjurshagen, Björnholmen och Vitsgarn skrivs ”Bärszhaga ”,
”Biörne Hålmen ” och ”Hwitzgaren”. Där ovanför är med annan handstil tillfogat ”eller Ekegern”. De skattepersedlar som förekommer är ”Städie”, ”Foder3nötzpenningar”, ”Smör”,
”Strömmingh”, ”Åhll” och ”Dagzw(erken)”.
Att skatten anges i smör, strömming och andra persedlar har sin förklaring i att den därigenom
blev inflationsskyddad. Avlösning med penningar kunde medges, skattesmöret erlades då efter
marknadsvärdet. Skatten som jordeboken i detta exempel anger var inte särskilt stor, jämfört
med skatte och kronohemmanen. I marginalen står ”under Häringe råå och röö”, vilket
innebar jorden brukades av en torpare eller landbo direkt under Häringe. Gustaf Horn var vid
den har tiden krigsfånge i Tyskland, och hade inte själv uppsikt över sina egendomar och bru
karen kan även möjligen haft arrende.
Vad landbon utöver skatten hade att erlägga i avrad till jordägaren finns inga uppgifter om.
-7-

Det äldsta hittills påträffade dokumentet vari Björnholmen omtalas
Bland landskapshandlingarna finns en avskrift av ett brev från Johan III till Anders Bengts
son, förmodligen fogde eller liknande vid Häringe. Vid inbindningen bland övriga dokument
har en liten del av vänstermarginalen försvunnit, vilket gör tolkningen osäker. Brevet lyder
med reservation för felläsningar:
”Johan then 3die medh Gudz nåde Sweriges Götes och Wendes Konungh, storförste till finlandh Carelen Ingermanlandh och Sodlönskin Petin i Rysslandh och öfuer the Ester i Lijfland
feelt.
Wj låte tigh forstå Anders Bengzon at thenne Wår undersåte Lasse i gryt i Westerhaninge S.
sampt hans granne hafuer uthi Underdånigheet lätz gifue oss tilkänna, at ifrå för:de by ähr
för någre Åhr sedan tagit oen engeholma benemdh Biörneholman om 8 sommar lass höö, och
lagt Wnder Heringe gårdh deremot the inhz hafue wederlagh bekomit, icke ähr heller af deres
utlagor något förmedlat eller förkortat som medh deri skeedt ähr, som och i lijka måtto af sine ägor mist hafua warföre the uti wnderdånigheet hafue ödmiukelig begerat, at Wij nådigest
wille låta deeruthi afquitte medh them Skatte höö som därur bör Åhrlig:n wthgå, så äre Wij
där till icke obenägne om del sigh så i sanningh hafuer som the hafua berettat, Befalle digh
fördenskuld at tu där flijtelig:n Ransakar, och där tu förnimmer, at för:de holma ähr tagin ifrå för:de gryteby och derföre inhz af wtlagorna wara afkortat, eller någon wederlagh gifuit,
då må tu quitte och afkorte medh dem skatte höö såsom de begeret hafua, där tu hafuer tigh
effter retta.
Datum Stockholm den 5 Aprilis 1582”
Av brevet tycks framgå att Björnholmen ursprungligen hört under Gryt, men att den sedan
av någon anledning lagts direkt under Häringe gård. Grytbönderna begär nu vederlag i form av
skattelindring. Brevet är lagt som verifikation för en senare utförd nedsättning av skatten med
ett vinterlass hö. Längst ned på brevet står ”Grytbonas förwandlingh” där förvandling står för
förändring av skatteuttaget.
Orsaken till att grytbönderna miste Björnholmen kan vara att ön upplåtits som torp åt någon
nybyggare, som sedan hade att betala skatt och avrad till Häringe. Som obebodd hade Björn
holmen räknats som allmänning, men då den var bebodd kanske det kan vara så att grytbönd
erna, som tidigare berörts, inte hade laglig rätt att där hålla en landbo. Om så är fallet, bör bo
sättningen ha skett före1582, kanske någon gång på 1570talet. Ingen dokumentation finns
dock som bestyrker detta antagande. Torp under Häringe får dock antas vara den rätta beteck
ningen, men de gamla dokumenten är ibland litet oklara på denna punkt. En viss uppdelning
kan ibland skymtas, där de gamla gårdarna med anor från medeltiden betecknas som landbor,
medan nybyggarna kallas torpare. Detta gäller endast för Vasaättens arvegods, de självägande
bönderna med skattehemman och de som innehade kronohemman kallas alltid bönder.

-8-

Brev från Johan III till Anders Bengtsson angående Björnholmen från 1582.

Den första uppgiften om namn på inbyggare
Den tidigaste hittills påträffade uppgiften om namn på den som bosatt sig på Björnholmen
återfinns i skattelängden för Älvsborgs lösen år 1613.
Denna är en längd för personliga skatter, och uppger att inbyggaren hette Markus och att han
erlade skatt för sig själv, sin hustru och en piga.
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Jordeboken för år 1615 upptar bland annat den skatt de underlydande till Häringe hade att
erlägga till ägaren hertig Johan, vilken innehade Häringe mellan 1592 och 1618. Även här
finns Markus med och vi få veta att han erlade en tunna strömming, ett lispund smör och fyra
dagsverken i skatt. Björnholmen var alltså skattlagd vid den här tiden, så var även förhållandet
med Ekesgarn, Bjurshagen, Vitsgarn och Långgarn, vilka alla betecknades som ”Nybyggiare,
liggia under gårdzens äghor”.
I jordeböcker förda åren närmast före 1613 finns inte Björnholmen och de andra öarna
med, vilket kan tyda på att den formella skattläggningen skedde år1613 i samband med uttax
eringen av Älvsborgs lösen, då alla skattemöjligheter bottenskrapades.
I en ungefär samtida redovisning av Häringes räkenskaper uppräknas 11 holmar som be
bodda, därtill 5 holmar varibland Frinsholmen med beteckningen ”Brukas till mulebeeth”.
För de bebodda holmarna noteras ”Landz Bönderne hafua förhulpitt för the bruka Fiskiewatnnedt under förbe:te Holmar – Daxwärker 40”. Senare jordeböcker, från 1620talet och framåt
upptar för Björnholmen inga namn på dem som bodde där.

Boskapslängder
Boskapslängder tillkom år 1620 till följd av den förmögenhetsskatt som då beslutades för att
täcka militärutgifterna. Man ansåg att innehavet av boskap var ett lämpligt mått på allmogens
förmögenhet. Skatten erlades årligen i förhållande till antalet djur på gården. Boskapsräkning
en utfördes på vintern och har efterlämnat ett antal längder som delvis finns bevarade fram till
år 1642, då skatten omvandlades till en fast penningskatt per hemman. För Björnholmens del
finns en längd för år 1621 som upptar “Markus i Biörnholm”. De bevarade längderna från föl
jande år uppger att brukaren hette Olof. En sammanställning av kända uppgifter ur boskaps
längderna visas på bilden.
Sto

Föl

Kor

Kvigor

Stut

Kalvar

g. Får

u. Får

1621

Markus i Biörnholm





4

1





5

4

1626

Oluf i Biörnholmen



1

6

1



4

9



1627

Oluf i Biörnholm



1

9

1





8

5

Husquinna Kirstin

1

2

1628

Oluf i Biörnholm



1

6

3





6

4

1629

Oluf i Biörnholm



1

7

3





9

2

1630

Oluf i Biörnholm



1

6

3





8

3

1631

Oluf i Biörnholm



1

6

4





10

4

1635

Oluf i Biörnholm

1



8

3





12



1636

Oluf i Biörnholmen

1



8

3





12



1637

Oluf i Biörnholm



1

7

2

1

8

2

Utdrag ur boskapslängder.
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Mantalslängder
Mantalslängder är en annan typ av skattelängder, och de är intressanta därför att de inne
håller personuppgifter. Till skillnad från jordeboken, som upptar skatten på jorden, är man
talslängden en sammanställning av personella skatter. Exemplet visar en mantalslängd från
1665.
Bakgrunden är denna. År 1621 påbörjade Gustaf II Adolf kriget mot Polen. Krigföringen
medförde ett ökat tryck på statskassan, den förut beviljade boskapsskatten blev otillräcklig
och man såg sig om efter nya skatteobjekt. Ett av dessa blev kvarntullen, som beslutades av
riksdagen 1625. Kvarntullen erlades av samtliga stånd och utgick med en viss avgift för varje
tunna säd som förmaldes. Uppbörden skedde vid kvarnar med mjölnare. Fors och Vitså i Väs
terhaninge, Byrsta i Grödinge, Valinge på Muskö med flera kvarnar på Södertörn finns med i
1629 års inventering och uppbördslängd för kvarnar. För hushåll med handkvarnar tillämpa
des ett system med självdeklaration. Man insåg dock snart att detta gav stora möjligheter till
skatteflykt. Att förbjuda handkvarnar var på tal, men man räknade med att detta skulle stöta på
stora svårigheter. Efter 1628 infördes därför den förändringen att hushållen fick erlägga en
viss avgift för varje hushållsmedlem över 12 år mot att ha sin handkvarn kvar. För administra
tion av detta började man från samma år upprätta folklängder, s.k. kvarntullsmantalslängder.
Den första tiden utfördes detta arbete av boskapsräknarna.
Efter några år stod det klart, att denna personella skatt var effektivare än uppbörden vid
kvarnarna. Under hand genomdrevs en allmän övergång till erläggande av kvarntullsmantals
penningar i stället för uppbörd vid kvarnen, och 1635 utkom de första allmänna föreskrifterna.
År 1652 tillsattes särskilda ämbetsmän, mantalskommissarier, för att förrätta mantalsskriv
ningen. Allmogen tillsades att infinna sig viss dag på viss plats, och biträdd av kyrkoherden
upprättade kommissarien en aktuell skattelängd. Förrättningen ägde rum på hösten, oftast i
november, och avsåg skatten för det kommande året. Under hela 1600talet och en del av
1700talet behölls den otympliga benämningen kvarntullsmantalslängd för att sedan avkortas
till mantalslängd. Med tiden minskade mantalspenningens betydelse som skatt, och på 1900
talet övergick mantalsskrivningen till folkbokföring. Mantalspenningen avskaffades 1939, den
var från början tänkt som en tillfällig skatt tills det pågående kriget avslutats, men kom att be
stå i 314 år.
Ursprungligen förekom inga åldersgränser för vem som hade att erlägga mantalspenning.
Vid 1652 års riksdag infördes emellertid en undre åldersgräns på 15 år och en övre på 63 år:
“är någon för ålders skull och sedan han 63 år övergångit och sitt bo och hemman avstått
haver, hos sine barn inne och födes av dem, han skall vara från mantalspenningar befriad”.
Om bestämmelsen tolkas efter bokstaven, riktar den sig enbart till den jordbrukande befolk
ningen. Hos denna var bestämmelsen också mycket uppskattad, och man sökte utnyttja den så
långt det var möjligt.
I äldre tid upptar mantalslängderna endast förnamn. En person kallades då, ofta även i rätte
gångsprotokoll och liknande offentliga handlingar, förnamnigårdsnamn, ett bruk som i dag
ligt tal till viss del hållit i sig intill våra dagar. Både förnamn och efternamn börjar förekomma
från slutet av 1600talet. Vanligast var s k patronymikon, d v s man tog faderns förnamn med
tillägg av son eller dotter.
Mantalslängder finns i allmänhet bevarade från 1640talet och framåt, men med åtskilliga
luckor, ibland upp till 10 år. Dessutom är många längder skadade av brand eller fukt, ibland
bådadera, och stundom så svårt att arkiven inte kan lämna ut dem för studium. För att förhind
ra förslitning av de oersättliga arkivalierna, har dessa filmats med undantag för vissa där ska
dor och textförluster gör att filmning inte blir meningsfull.
En lycklig tillfällighet gör emellertid att för Västerhaninge och Muskö finns den äldsta man
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talslängden
bevarad:
“Folck längd Öffuer Wästerhaninge Sokn på dem som ähro öffr 12 Åhr Anno 1628”. Med ut
gångspunkt från delar av tillgängligt material kan för Björnholmen en uppställning göras en
ligt bilden .
Några bestämda slutsatser kan man inte dra av denna personförteckning, men mot bakgrund
av vad som tidigare sagts om patronymikon, samt sedvänjan att äldste sonen skall bara sin far
fars namn, ligger det nära till hands att anta att dessa varannan gång återkommande Olof och
Anders varit far och son. Vidare kan man förmoda att Anders Olsson år 1693 satt sig på und
antag och överlämnat gården till sin son Olof Andersson. År 1718 noteras för denne “man
ofärdig” och hustrun erlägger ensam mantalspenning. I nästa uppgift, år 1721, har Anders
Olofsson övertagit gården, Olof Andersson har då antagligen dött eller satt sig på undantag.
Anders Olofsson noteras 1721 som ogift, men återkommer 1729 och 1736, nu med hustru.
Under en tid däremellan synes en annan brukare, Pär Ersson ha funnits på Björnholmen, han
är noterad i längden för år 1727.

Utdrag ur mantalslängd från 1665
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Man

Hustru

1628

Oluf

1

1

Son

Dotter

Dräng

Piga

Anm.

1653

Olof

1

1665

Anders

1

1

1690

Anders Olsson

1

1

1

1691

Anders Olsson

1

1

1

1692

Anders Olsson

1

1

1

1693

Olof Andersson

1

1

1694

Olof Andersson

1

1

1695

Olof Andersson

1

1696

Olof Andersson

1

1700

Olof Andersson

1

1

1705

Olof Andersson

1

1

1715

Olof Andersson

1

1

1718

Olof Andersson

1721

Anders Olofsson

1727

Pär Ersson

1729

Anders Olofsson

1

1

1736

Anders Olofsson

1

1

1

1740

Anders Olofsson

1

1

1744

Zakris Zakrisson

1

1

1

1

dr. And. pig. Marita

1745

Zakris Zakrisson

1

1

1

1

dr. And. pig. Karin

1746

Zakris Zakrisson

1

1

1

pig. Karin

1747

Zakris Zakrisson

1

1

1

dr. Matz pig. Marita

1750

Zakris Zakrisson

1

1

1

pig. Marita

1754

Zakris Zakrisson

1

1

1758

Pär Jansson

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

I

Man ofärdig

1

ogift
flytt. till (oläsl.)

1

1

dräng Måns

Son Olof

Sammanställning av uppgifter i mantalslängder.

Tiondelängder
Tiondet var under medeltiden en kyrklig skatt, men 1527 indrogs 2/3 därav till kronan, och
denna del ingick därefter bland övriga skatter. Redovisningen utfördes av prästerskapet. De
personuppgifter som finns i tiondelängderna anses tillförlitliga, man förmodar att prästen väl
kände sina församlingsbor. För Muskö finns en tiondelängd bevarad från år1623 upptagande
byarna och några större gårdar, men Björnholmen finns inte med.

Roteringslängder.
Roteringslängden är en förteckning över vapenföra män lämpliga för krigstjänst. En rote
kunde omfatta 10 man, varav en utskrevs till soldat. Dessa sammanfördes sedan till utskriv
ningslängder. Att bli utskriven ansågs lika med en säker död inom en nära framtid, varför
många försökte rymma eller på annat sätt hålla sig undan. Detta sökte man förhindra genom
att de övriga 9 var ansvariga för att den utskrivne inställde sig vid mönstringen, i annat fall
måste någon annan ur roten träda i hans ställe. Utskrivningen upphörde då indelningsverket
inrättades i slutet av 1600talet. Den Olof som är upptagen i boskapslängderna återfinns även i
roteringslängderna. År 1631 är han upptagen under rubriken “Hr Gustafz bönder frelse”, år
1640 är rubriken “Gustaf Hoorns Bönder” och år 1645 få vi veta att han hette “Oluf Mårtenson”. Någon soldat utskriven från Björnholmen har däremot inte påträffats.
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Som exempel visas på bilden en roteringslängd från 1628. Den visar de 10 som ingick i 74:e
roten. Texten är inte så tydlig, men som femte man återfinns “Oluf i Biörnholm”. Före honom
står “Anders Jonsson i Huitzgarn” och efter kommer “Jönss i Biurshagn”. Näst längst ned
finns “Oluf Erichsson” med marginalanteckningen “Knecht”. Merparten av bevarade roter
ings och utskrivningslängder är från trettioåriga krigets tid.

Utdrag ur roteringslängd för år 1628.

- 14 -

Geometriska jordeboken
Under Häringetiden upprättades en s.k. ”geometrisk jordebok” över Björnholmen.
Bakgrunden till begreppet geometrisk jordebok är denna. År 1628 inrättades lantmäteriverket,
som redan från början fick en mycket vittomfattande instruktion. Det gällde helt enkelt att
kartlägga hela landet, alla orter, byar, hemman, torp, etc. med åker, äng, skog och mark. Till
kartan skulle för varje hemman fogas en beskrivning som redogjorde för jordens bördighet,
hur många husdjur som kunde hållas, hur många lass ängshö, fisket, skogen och mycket annat.
Tanken med detta var väl att få en överblick av jordbrukets skattekraft, och på så sätt få ett
underlag vid fastställandet av de stående skatterna på jorden, de s k jordeböckerna.
Kartorna bands efterhand in till stora volymer, och kallades då geometriska jordeböcker.
För ett så omfattande arbete fanns inte tillräckligt med utbildad personal, och vid 1600talets
slut hade långt ifrån hela landet kartlagts på detta sätt. Att Björnholmen kartlades är därför
unikt, för Muskö i övrigt finns ingen och för Västerhaninge endast två sådana kartor. Till den
na Björnholmskarta hänvisas i senare skrivelser, protokoll mm, och den kallas då 1699 års
karta eller också Hambrei karta efter lantmätaren. En förminskad avbildning bifogas här.
Man kan förmoda att kartan är ritad på fri hand efter ögonmått, kartans utseende skiljer sig av
sevärt från terrängens, vilket man ser vid en jämförelse med fältkartan. Man lägger också mär
ke till, att av omkringliggande öar, endast Mörholmen tagits med. Orsaken vet vi inte, kanske
var det bara en tillfällighet, men kom ändå att få betydelse längre fram i tiden. När Levin på
Ludvigsberg år 1773 lät upprätta en karta över sina ägor, tog han även med Mörholmen trots
att han förmodligen visste att den fanns inritad på 1699 års karta som tillhörande Björnholm
en. Efter detta rådde osäkerhet om vem Mörholmen egentligen tillhörde. Texten nedtill på
kartan lyder:
”Beskrivning öfwer Chartan
Biörnholmen ¼ Frälsehemman under Kungl. Rådet och Praesidenten Högwälborne Gref
Fabian Wrede; Ähr upbygdt Eenstaka på Biörnholmen, som i forna tijder warit till gryth, belägin uthi Skiähregården ifrånn stora lanswägen 1 ½ Mihl ut. Näste stad Stockholm landwägen 4 Mihl, Siögewägen 8, Hwarest åbonn, små warur, fisk, ost, smör, killinger och kalfwar sampt andra små pährsedlar, plägas afsättia och föryttra.
Åkren såes årl. halfparten, af starck jordemohn, som till 3 ½ tunnl. 1 pahr goda dragare betarfwes. Ähr af en flijtig åboo wähl häfdat, ängorne Rögder, hwilka med åkren af godt tall
och gran fång wähl ähro omslutne och förwarade. Huusen i Man– som ladugård wähl omlegade, detta hemman kan hwarken till åker eller ängens opröddiande wijdare förbättras el.
förökas; Män uthi öfrigt ähr des Storleck sampt Nytta och fruchtbarheet i medell måttige åhr
uthsatt, som fölliande Speciale Förteckningen närmare uthwijsar”.(specialen finns under
kartan)
Stavningen av texten är ålderdomlig, man kan bland annat lägga märke till att både yljud
och långt iljud kunde skrivas med y, om ett vokalljud var långt kunde det dubbelskrivas mm.
Här har för långt iljud valts skrivningen med ij.
En del uttryck i texten är svårtolkade. Beträffande ”spijkerera jord”, uppger lantmäteriverket
i Gävle, att i liknande ägobeskrivningar förekommer någon gång ordet spiklera som jordbe
skrivning. ”Spijkerera” får väl tolkas på detta sätt.
Att man räknat tunnlandet i 56delar, kan möjligen bero på att en 56del är jämnt 1000 kvad
ratfot, annars räknade man vid den tiden 32 kappland på ett tunnland. Det framgår också att
man använde hälftenbruk, den ena halvan av jorden låg i träda, den andra besåddes.
Rätten att sätta 8 skötar vid ett grund i Ösmo härrör troligen från någon av myndigheterna
medgiven jämkning av skattetrycket. Att lägga nät (eg. fiska med skottnät) kallas här ”bruka
nättjande”, ett uttryckssätt som försvunnit.
Det påpekas också att brukaren var flitig, hade röjt ängarna och stängt gärdesgård runt både
dem och åkrarna samt underhållit husen.
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N:o area
1

1220
0

2

2828
0

3

8850

imped.
Spijkerera jord å 4 Korn

Uthmarken

Eng

tunl

parm

40/56

1500
Dito Jordemohn å 4 Korn
2 1/9
1200 Tall och Moojord å 4 Korn
S: 3 18/56 t. det årl. uthsädet ähr halfp.

Impedimenter

Åker

4

12 t. Hårdwald à 1 lass 12 lass

5

Berg och steenbackar med tall och biörckskoug

6

Odugl. stenig tallbacke

7

Berg och stenig mark med grof tall och granskoug

8

Berg öfwer alt och stenig marck med grof tall och granskoug, fiske
kring öhn, 10 Nothewarp, siötsättning wed ett grund uthi Össmo S.
med 8 stycken, Kan dess uthan bricke Nättjande i Wijkarne wed
Byen. Humbl. Ngt.
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30/56
1 2/3
4

1700-TALETS KÄLLMATERIAL
Kyrkböcker
Kyrkböckerna ger en mer fyllig information än jordeböcker och mantalslängder. Vi skall i
fortsättningen se hur kyrkböckerna bestyrker eller motsäger de gjorda antagandena.
Vår äldsta kyrkoordning från 1571 innehåller inga bestämmelser om kyrkobokföring. I Europa
hade dock denna verksamhet påbörjats mera allmänt under 1500talet. I Sverige gjordes den
första ansatsen 1608, men längre än till förslag kom det aldrig. Den energiske biskopen Johan
nes Rudbeckius i Västerås var emellertid en driftig organisatör som ville ha ordning och reda,
och för prästerna i sitt stift utfärdade han 1622 föreskrifter om födelse, vigsel och dödböcker.
Övriga stift, först Linköping och Åbo, följde efterhand exemplet.
Frågan om kyrkobokföring uppmärksammades emellertid av de kommittéer, som under
senare delen av 1600talet arbetade med en ny kyrkoordning, och i den nya kyrkoordningen av
1686 finns enhetliga bestämmelser intagna. “En längd med kolumner, angående sitt socknefolks förkovring i katekismi lära..”, “Alla brudefolk med deras och föräldrars namn..”, “Alla
barns så äktas som oäktas med deras föräldrars och faddrars namn, födelse och döpelsedag..”, “De avlidnas namn..” ger en antydan om vad som avsågs.
Hur längderna ställdes upp och fördes var till en början varje kyrkoherdes ensak, och speciellt
förhörslängderna betraktades troligen av en del präster som minnesanteckningar som kunde
makuleras. De första tillämpningsföreskrifterna kom 1723, men en bättre stadga fick kyrko
bokföringen efter 1749. Detta år inrättades Tabellverket, föregångare till Statistiska Central
byrån, med uppgift att bland annat syssla med befolkningsstatistik. För sitt arbete var Tabell
verket beroende av uppgifter i kyrkböckerna, varför dessas uppställning och innehåll måste
formaliseras. Efter denna tidpunkt finns i allmänhet kyrkböcker bevarade i obruten följd fram
till vår tid, frånsett att de i vissa fall kan ha förstörts av brand e dyl.
I födelse- och dödboken för Västerhaninge, som började föras 1668 skymtar några namn. År
1668 finns noterat i dödboken “Oloff i Biörnholmen”, förmodligen den Olof som finns i man
talslängden fram till år 1653. Bland födda står: “1669 Anderses son i Biörnholmen, Oloff”,
”1674 Anderses dotter i Biörnholmen, Kirsti”, “1678 And. Sohn i Biörnholmen, Olof” och
“1682 Anders Son i Biörnholmen, Johan “.
Detta bör vara barn till den Anders Olsson som förekommer i mantalslängden mellan 1665
och 1692. Emellertid föreligger här ett osannolikt förhållande, man döper inte gärna två sys
kon bägge till Olof. Därför måste vi anta att den äldre Olof född 1669 har dött. I dödboken
finns också en anteckning för 1678 “Anders barn i Biörnholmen” som då får antas avse den
äldre Olof.
Om Anders Olsson satt sig på undantag år 1693, som vi tidigare förmodat, var sonen Olof
Andersson i så fall bara 15 år. I och för sig är detta inte orimligt, man vet att på den tiden
missbrukades bestämmelsen om övre åldersgräns bara för att undgå mantalspenning. Anders
Olsson kan mycket väl ha uppgett sin ålder som högre än den verkliga. Den hustru som är no
terad i mantalslängden 1693 och 1694 bör vara Anders Olssons. I dödboken för 1696 står
“Carin i Biörnholmen” och kan avse Anders hustru, hon kan då av sjuklighet ha varit befriad
från mantalspenning de sista åren. Någon uppgift om när Anders Olsson dött har däremot inte
kunnat återfinnas.
Omkring sekelskiftet 1700 bli anteckningarna något utförligare. Sålunda få vi veta: “1699
Oloff Anderssons Barn i Biörnholmen Nampnet Anna” och vidare “1703 D. 24 Novemb är
Olof Anderssons Barn i Biörnholmen född, Christnad d 30, Kallat Anders”.
Olof Andersson synes nu vid 21 års ålder ha bildat familj. Någon notering i vigselbok finns
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dock inte. Emellertid är det frestande att gissa på att den piga som upptas i mantalslängden
1694, 1695 och 1696 för att sedan försvinna, är samma person som uppträder som hustru från
år 1700.
Mantalslängden uppger för år 1718 “Man ofärdig”. Detta måste dock vara ett missförstånd
uppkommet vid mantalsskrivningen och avser inte Olof Andersson. Den man som det är fråga
om, var troligen en dräng eller inhyses och hette Anders Andersson. Dödboken uppger att han
dog 1720, och där påpekas också att han var ofärdig.
Vid rysshärjningarna 1719 tycks gården ha undgått att bli bränd. I mantalslängden för år
1721 finns annars noteringen “Afbränd” för de flesta gårdarna på Muskö, bland annat de när
liggande Östra och Västra Vitsgarn, Norrtorp (som 1721 fortfarande var öde) och Hyttan.
I samma mantalslängd upptas Anders Olofsson som brukare av gården med tillägget “ogift”.
Vigselboken uppger att “1722 D. 1O Junii vigdes drängen Anders Olsson från Biörnholmen
med Änkian H. Karin Larsd. ifrån Skarpa”. Om det är samma Anders som föddes den 24 nov
1703, vilket mycket tyder på, var han bara 19 år då han gifte sig. Kyrkolagen från 1686 inne
höll visserligen bestämmelser om äktenskapsålder, men lagfäst blev det inte förrän i 1734 års
lag. I de flesta fall höll man sig troligen till de gamla bestämmelserna från landskapslagarnas
tid där äktenskapsåldern för man var 15 år och för kvinna 13 år. Änkan Karin Larsdotter hade
vid giftermålet en son, Lars Nilsson, 4 år gammal, denne dog dock som 15åring år 1733.

År 1726 började en särskild husförhörslängd föras för Muskö, födelse, död och vigsel
böckerna däremot fördes fortfarande tillsammans med Västerhaninge fram till år 1752.
Kyrkoherde i Västerhaninge var vid den här tiden E.P. Froman, om vilken berättas att han ver
kat med stort nit inom församlingen, vilket också husförhörslängden ger intryck av. Rättighet
till egen präst fick Muskö först år 1797. Konventikelplakatet hade utfärdats 1726, och vände
sig främst mot pietismen, som ansågs vara en fara för renlärigheten. Församlingsborna skulle
nu läras läsa bibeln och katekesen och att rätt förstå sakramentens innebörd. Kallelse till hus
förhör utgick, och de kallade hade att samlas i någon av de större gårdarna på utsatt dag.
Husförhörslängden fördes gårdsvis, och för de boende noterades närvaro eller frånvaro, kun
skap eller okunnighet samt eventuella läxor till nästa gång. Längden för Muskö fördes i sam
ma bok fram till 1780, i slutet av boken har prästen dessutom gjort egna minnesanteckningar
vid olika förhörstillfällen. Anteckningarna är ibland på latin med starka förkortningar och
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därför svårtolkade, någon gång förekommer dock en irriterad marginalanmärkning, exempel
vis ”är så dumb som en stock” eller liknande.
I denna husförhörslängd står för år 1727 att Olof Andersson var något svag men lovade
bättring, att sonen Anders Olofsson och hustrun Karin båda läste väl samt att styvsonen Lars
nyss begynt.
Från 1728 och de följande åren finns Olof Andersson inte med, troligen har han dött, men det
kan i detta fall inte klarläggas, därför att ett antal blad i dödboken fattas just för de åren. Den
Pär Ersson, som förekommer i mantalslängden 1727, har inte kunnat återfinnas i kyrkböcker
na. Troligen var han på Björnholmen endast en mycket kort tid.
Anders Olofsson och hans hustru fick två barn, Lars född 1732 och Olof 1734, död samma
år.
1739 den 27 mars drunknade Anders Olofsson, kanske på någon förrädisk våris, han var då 36
år gammal. Hustrun Karin gifte sig nu för tredje gången. Mannen hette Zachris Zachrisson och
var från Ornö. Bröllopet stod på Björnholmen den 16 maj 1741. Tillsammans fick de ett par
tvillingar. Pär och Karin, födda den 21 april 1744, båda barnen dog dock efter 14 dagar. Även
Zachris styvson Lars Andersson dog 1745, 13 år gammal. Dessa dödsfall bland barn och unga
människor, ger en antydan om tidens hårda levnadsvillkor, med otillräcklig och ensidig kost,
som gjorde särskilt barnen svaga och mottagliga för sjukdomar. Zachris och Karin fick inga
fler barn, de brukade gården med hjälp av drängar och pigor fram till 1754 eller 1755. Karin
Larsdotter synes ha dött vid denna tidpunkt, ty för år 1755 finns en notering att Zachris
Zachrisson gift sig med Maja Nilsdotter. Samtidigt har han flyttat, troligen till Västerhaninge.
Husförhörslängden upptar i stället från 1754 Pär Johansson med hustru Brita Olsdotter och
barnen Olof och Johan.

Sammanfattning, boende fram till 1760

Om vi sammanfattar vad ovan sagts om dem som bott på Björnholmen från den tid vi kän
ner något namn fram till år 1760 kan en uppställning göras enligt bilden. Årtalen anger unge
färliga tidpunkter då de olika arrendatorerna/landborna tillträtt. Osäkerheten ligger några år
framåt eller bakåt i tiden.
Att tillvaron inte var helt händelselös, framgår av följande protokollutdrag från sockenstäm
man på Muskö den 27 maj 1733.
”Par. 4 Frågades noga och alfwarsamt effter owäsendet och slagzmålet i Biörnholmen annan
dag Påsk, emillan Båtzman Eric Hagman och drängen Lars Nielsson; men kunde intet få någon underrättelse el. redo dhär uppå eij häller har någon klagat, fans icke hälder någre witnen dhär till, hwarföre man måste lemna denna sak”.
Händelsen måste ha varit något allvarligare än en vardaglig träta med handgripligheter och
skällsord, eftersom den kommit till kyrkoherde Fromans kännedom. Troligen hade det före
kommit blodviten och tider av tillfrisknande efter händelsen, men sockenmännen tyckte nog
också att det här behöver prästen inte lägga sig i.
1613
1626
1665
1693
1721
1740
1756

Markus
Olof Mårtensson
†1668
Anders Olsson g.m. Carin
†1696
Olof Andersson g.m. Brita Larsdotter
*1678
†1728(?)
Anders Olofsson g.m. Karin Larsdotter
*1703
†1739
Zackris Zackrisson g.m. Karin Larsdotter
*1714 flyttat omkr 1754-55
Pär Jansson g.m. Brita Olsdotter
*1703 flyttat 1759

Inbyggare på Björnholmen t o m år 1760.
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Björnholmen får enskild ägare
År 1760 inträder en avgörande förändring i öns historia. Då avstyckas Björnholmen nämligen
från Häringe. Köpare var “Afsked. Jagt-Lieutenanten Dav. Cloos”, han kallas så i mera for
mella sammanhang, men annars bara löjtnant Cloos. Avskedad betydde enligt tidens språk
bruk, att man antingen tagit avsked eller också beviljats pension från en tjänst.
Jaktlöjtnant syftar på att han varit befälhavare på tulljakten i Dalarö, och är alltså ett slags
tjänstetitel. Cloos föddes den 20 december 1719, men därutöver har ingenting gått att få fram
om hans tidigare år. Vi vet inte var han var född, vilka hans föräldrar var, eller andra släkting
ar. Bara en notis “Lieutn. Syster” skymtar en gång fram. Han förekommer i arkivhandlingarna
första gången 1753 då han uppges vara jaktlöjtnant på tulljakten i Dalarö, ensamstående ung
karl.
Vid samma tid, eller åtminstone från 1747 till 1754, fanns på Dalarö skans en Paul Wilhelm
Cloos, tygskrivare. Han var gift med Christine Rosandrae, som titulerades baronessa, och de
fick under denna tid flera barn. Att David och Paul Cloos var släkt med varandra är väl troligt,
men heller inte bevisat. Likaså förekommer i slutet av 1700 och början av 1800talet i Väster
haninge och även på Muskö olika personer med namnet Klos, Kloes, Cloes, skrivningen var
ierar, bland dem en ryttare vid Häringe, en glasmästare bosatt vid Enbacken på Långgarn, en
torpare vid Ahludden under Häringe, med flera.
Även i Stockholm fanns, främst under senare delen av 1700talet, ett antal personer med nam
net Cloos. Bland dessa kan noteras en Paul Wilhelm Cloos anställd i hovkapellet som andre
violoncellist under åren 17881795, vidare en slussmästare Carl Fredrik Cloos, tillika husäga
re i Stadsgården, med flera.
Författarinnan Vivi Horn berättar i en bok om herrgårdsliv i början på 1800talet på godset
Sparresäter i Västergötland om en guvernant Jenny Cloos. Hon skall ha varit född i Stock
holm, men helt ensamstående och utan släktingar i livet. Osäkra indicier pekar mot att släkten
kan ha invandrat från Holland, troligen under senare delen av 1600talet. Något sammanhang
mellan ovan nämnda personer och David Cloos har dock inte kunnat påvisas, utan vi få nöja
oss med vad vi vet, nämligen att han vistades på Dalarö mellan 1753 och 1755. Under den tid
en eller möjligen tidigare, blir han bekant med familjen Segerlund på Arbottna.
“Stadz Cammereraren Hr Carl Segerlund” som han kallas, köper Arbottna år 1750 av friher
re Axel M. Hummerhielm. 1752 köper han även Herrö av dåvarande ägaren Ruth. Segerlund
bosätter sig på Arbottna med sin hustru Charlotta Caman och barnen Maria Sophia född 1734
och Charlotta född 1746. Maria är giftasvuxen, löjtnant Cloos är ett lämpligt parti och bröllop
et står på Arbottna den 16 mars 1754.
Paret Cloos synes aldrig ha flyttat till Dalarö, eller ombord på tulljakten, utan stannar på Ar
bottna, och i april 1755 föds deras son. I dödboken finns för samma år antecknat “13 april
Herr Jagt Lieutn. Dav. Kloes Son på Arbottna, nödöpt, och strax död”. Den torra notisen be
rättar om en tragedi för föräldrarna, de fick heller inte fler barn. På hösten samma år, den 28
november 1755, föds en syster till Maria Cloos, flickan döps till Jacobina. Ett sladdbarn som
var 22 år yngre än sin syster. Denna Jacobina får vi anledning återkomma till längre fram.
Cloos flyttar nu med hustrun till Vaxholm, och har där en tjänst som inspektör, förmodligen
även den vid tullverket.
Den 27 mars 1757 inträffar emellertid en händelse som förändrar familjens liv. Dödboken har
för den dagen noteringen “Handelskamrer Carl Segerlund på Arbotna blef om ottan i sin
kammare af en gudlös Man igenom Fönstret ihiälskuten”.
De närmare omständigheterna omkring mordet på kamrer Segerlund går tyvärr inte att utreda.
I häradsrättens arkiv återfinns ingenting, varken i lagtima eller urtima rättegångsprotokoll.
Detta är dock inte så förvånande, ett så allvarligt brott som detta, som på den tiden medförde
dödsstraff, hänsköts normalt till hovrätten för avgörande. Bekymret är att Svea hovrätts pro
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tokoll för den här tiden, avseende instämda brottmål, tyvärr förstördes vid branden i arkivet på
Riddarholmen år 1802. Motiv, planläggning av dådet och annat liknande förblir höljt i dunkel.
I dödboken för år 1757 står antecknat “Båtzm. Eric Örn, som tillika med E. Månsson afliwades för sitt mord på Stadz Camereraren Segerlund”. Namnen är därigenom kända, men
mycket mer vet vi inte. Båtsman Örn var 47 år gammal och boende vid Örnstorp eller Mick
rums Båtsmansstuga som den då kallades. Änkan bodde kvar vid Örnstorp som inhyses hos
den nye båtsmannen. Drängen Eric Månsson var 27 år, han skall enligt traditionen ha arbetat
som Segerlunds betjänt. Personliga motsättningar, beroende på inbillade eller verkliga oför
rätter, får väl förmodas ligga bakom dådet.
Även för Stockholms stad innebar händelsen vissa konsekvenser. Segerlund var som ansvar
ig för stadens bokföring den här tiden sysselsatt med att göra bokslut över räkenskaperna för
de närmast föregående åren. Det bokföringssystem som användes var tungrott och invecklat
och svårt att avsluta årsvis. Borgerskapet hade begärt en revision av räkenskaperna för att få
en säkrare överblick av stadens finanser, detta arbete kom nu att fördröjas en tid framåt.
Cloos återvänder nu till Arbottna, där mycket är att ta hand om. Arv skall utskiftas, någon
skall ta hand om egendomarna. Bland annat blir Cloos instämd till tinget hösten 1757 av en
person vid namn Word. Cloos representerar sterbhuset, och tvisten gäller en häst, som man
har förmodat hörde till gården, men som Segerlund blott åtagit sig att vara fodervärd för. Till
slut blir det så, att Cloos köper Herrö och Yxlö av sterbhuset för 65.000 daler kopparmynt,
medan Arbottna försäljes till en fabrikör Westerberg.
Cloos bosätter sig på Herrö, men har måhända inte trivts där. Strax efter det att lagfart på
köpet meddelats, tredje uppbud på köpekontraktet lämnas vid häradsrätten den 13 februari
1760, överenskommer han med greve Carl Julius De la Gardie på Häringe om ett ägobyte. Ge
mensamt beser de Björnholmen, och värderar ön till 14 000 daler kopparmynt. I dagens pen
ningvärde kan denna summa uppskattas till ungefär 330350.000:. Björnholmen ansågs inte
alls lika värdefull som Herrön och Yxlön, och De la Gardie måste lägga 51.000 daler koppar
mynt emellan, för att Cloos skulle få tillbaka vad han betalt till sterbhuset.
Av detta utbetalades 30 193 d kmt kontant vid köpet, medan De la Gardie måste ordna ett
banklån på resterande 20 907 d kmt. I köpekontraktet, som inlämnas till häradsrätten den 17
juni 1760, finns också intaget en bestämmelse, att om Cloos senare skulle vilja sälja Björn
holmen, skall den först hembjudas till De la Gardie eller hans arvingar för köpesumman
14 000 d kmt. Denna bestämmelse kom dock aldrig att bli utnyttjad.
Hur mangårdsbyggnaden på Björnholmen såg ut vid den tiden då Cloos flyttar dit vet vi
ingenting om, men man kan förmoda att den var en enkel stuga med torvtak, vilket var det
vanligaste på den tiden. Det är väl inte så troligt att Cloos, och än mindre hustrun, som var
van vid bättre förhållanden, ville nöja sig med att bo tillsammans med den som då brukade
jorden. Denne, den förut omtalade Pär Johansson, får troligen rätt omgående ge sig av med sin
familj.
Cloos är nu i sina bästa år, 36 år gammal, hustrun är 27, han har tagit avsked ur tjänsten vid
tullverket, och sköter själv under några år framåt sitt jordbruk med hjälp av drängar och pigor.
Dessa avlöser varandra efter ett eller två år, flera av dem var bara tonåringar. Under tiden på
börjar han troligen ett nytt och bättre bostadshus åt sig, pengar fanns ju. Enligt senare uppgift
er (bilagor till inlämnade handlingar vid häradsrätten) består mangårdsbyggnaden vid sekel
skiftet 1800 av ”2ne stugor med Förstuga och Contoir emellan”, alltså en parstuga av på ort
en vanlig typ.
Denna bostad bör ha varit färdig 1766, för detta år inflyttar från Västerhaninge Mats Matsson
med hustru Brita och 4 barn i åldern 6 till 10 år. Denna familj får förmodligen bo i det äldre
huset. Vintern 17991800 omtalas nämligen i arkivhandlingarna ”en kammare nedan på gården” där man kan övernatta vintertid, ett hus som alltså var försett med eldstad. Utan att det
sålunda direkt utsägs, får man ändå uppfattningen, att det vid den tiden funnits två bostadshus.
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Mats Matsson stannar i tre år, och avlöses av nya brukare, som inte heller de stannade mer än
några är. Detta kan tyda på att de inte arrenderar jorden med arrendekontrakt, utan är anställda
av Cloos som statdrängar. Efter Mats Matsson kommer sålunda Johan Åkerman i tre år, A.
Ersson i tre år och Magnus Hagman i sju år.

David Cloos

David och Maria Cloos bor inte helt ensamma i sitt nya hus, utan har även andra personer i
hushållet. 1765 kommer en flicka dit, hon heter Maria Lotta, och är 6 år. Åren 177274 finns
där en yngling, Louis Lidberg, vidare ”Hr Lieutenantens Syster” med en marginalanteckning
”klen o. Siuk”.
Maria Cloos lillasyster Jacobina, som tidigare bott i Stockholm, flyttar dit 1782, hon är nu 27
år. Jacobina hade olyckan att vara något hämmad i sin utveckling, hon ansågs ha en sexårings
förstånd, men snäll och foglig, lätt att leda och övertala för den som hade hand med henne och
för vilken hon hade förtroende. Hon är dock lättskrämd, och kan någon gång få ett våldsamt
utbrott. Dessa förhållanden gör, att hon är beroende av andra människors tillsyn och omvård
nad. Mest sysselsätts hon med strumpstickning, enklare sömnad och andra lättare hushållsar
beten. Jacobina har som förmyndare sin kusin, en av den gustavianska epokens mest betydan
de arkitekter professor Erik Palmstedt. Palmstedts far hette Johan Palmstedt och var hovmus
iker, hans mor Maria Segerlund var syster till stadskamrer Carl Segerlund och genom henne
var Erik Palmstedt alltså kusin till Jacobina Segerlund.
Erik Palmstedt, nu en fyrtioårig man, var den här tiden sysselsatt med inredningen av teater
tornet på Gripsholm. Tidigare hade Palmstedt utfört huvuddelen av ritningarna till Börshuset
vid Stortorget, och gjorde senare ritningar och utkast till flera stora byggnadsarbeten, bland
annat om och tillbyggnader för Arvfurstens palats vid Gustaf Adolfs torg, och kom även att
påbörja ett stort projekt på uppdrag av Gustaf III gällande slottstraktens ordnande med nya
öppna platser, minnestempel, teater, kyrka mm. Dessa planer stannade dock på ritbordet.
Palmstedt var mycket musikalisk, han var en god pianist och hade en tid varit organist i Rid
darholmskyrkan. I hans hem vid Svartmangatan i Gamla Stan träffades musikintresserade,
varibland även Carl Mikael Bellman, som varit hans skolkamrat. Palmstedt dog år 1803, 62 år
gammal.
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Erik Palmstedt (byst av Jonas Forsslund)

Palmstedt hade hand om Jacobinas tillgångar, vilka uppgick till över 2 500 Rd banco, en inte
obetydlig summa den tiden. Som jämförelse kan nämnas, att Björnholmen då torde ha haft ett
saluvärde på bara hälften så mycket. Detta var gamla ärvda pengar, som insatts i Stockholms
Justitie Collegi och Förmyndarekammare, och avkastningen skull trygga hennes framtida för
sörjning.
I jordbrukarstugan kommer 1780 en ny dräng, Mats Olsson, han stannar sedan på Björn
holmen i nära 20 år. 1785 gifter han sig med Anna Cajsa Wattz, som varit piga på gården re
dan under Magnus Hagmans tid. Mats Olsson är nu 31 år och Anna Cajsa 10 år yngre. De får
tillsammans 3 barn, Olof, Maria och Anna. Löjtnant Cloos tillvaro på Björnholmen tycks ha
varit lugn och utan större bekymmer. Han är ekonomiskt oberoende, och deltar säkert i säll
skapslivet med övriga ståndspersoner på Muskö. Han är även anlitad i socknens angelägenhet
er, och granskar och undertecknar kyrkoräkenskaperna under ett antal år. Löjtnant Cloos dör
på Björnholmen den 16 april 1793 av slag, 74 år gammal.
Bouppteckningen efter löjtnant Cloos förrättas av kyrkoherde Andreas Lodin i Västerhanin
ge och notarie Thure Liebman den 23 september 1793, alltså mer än 5 månader efter dödsfall
et. Änkefru Cloos är svag och sjuklig, och har inte kunnat eller velat ta hand om kvarlåten
skapen, varför kyrkoherden vid sommartinget den 20 juni förordnas till förmyndare tillsam
mans med Liebman. Samtidigt får de av häradsrätten ett föreläggande att bouppteckningen
skall vara utförd före september månads utgång.
Här framträder en efter ortens förhållanden ganska välbeställd man. I hushållet finns sålunda
två silverbägare, flera silverskedar, kokkärl av koppar, tre dussin tenntallrikar, brännvinsflas
kor och glas. ”8 par äckta Thee Koppar”, tallrikar av engelskt porslin mm. Möblemanget om
fattar bland annat ett valnötsskåp, speglar med förgylld ram, 12 läderklädda stolar, sängar med
omhängen och liknande som normalt inte tillhör ett bondehem på den tiden. Vidare kan går
den föda två hästar, tre kor och en tjur, förutom får, svin och höns. För åkerbruket finns några
enkla redskap, hövagn, två årder, vält och sladd samt två par kälkar för vintertransporter.
Fisket bedrevs med 6 siknät och 6 mörtnät, vidare har man halvparten i en långnot och en
egen bonot. För färd på sjön finns en storbåt och en liten båt, en roddsump och två ökstockar.
Bouppteckningen slutar på 662 Rd i tillgångar, vari fastigheten upptages till 450 Rd, samt 60
Rd i skulder, allt räknat i riksgäldssedlar.
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Slutet av 1700-talet
Notarien Thure Reinhold Liebman, som vid denna tid bodde vid Ludvigsberg och tillhörde
det Levinska hushållet, gifter sig nu med Jacobina Segerlund, änkan Cloos yngre syster. Skäl
en till detta giftermål kan man bara spekulera över.
Kanske har ett tycke ändå uppstått, trots att de har så olika bakgrund och förhållanden. Kanske
ligger mera krassa och rationella intressen bakom, änkefru Cloos är ju klen och svag, och kan
ske att hon övertalar Liebman till giftermålet för att själv slippa ansvaret för Jacobina. Eller
kanske Liebman vill dra sig tillbaka och leva ett stilla liv ute på landet och tar Jacobina på
köpet. Bröllopet står den 27 oktober 1793, varpå Liebman flyttar till Björnholmen. Han är nu
45 år gammal och Jacobina 38. Liebman hade tidigare varit notarie vid hallrätten i Stockholm
med vanlig tjänstemannalön, och troligen inte i särskilt goda ekonomiska omständigheter, han
hade bl. a. gjort en personlig konkurs på 1780talet.

Teckning Tor Hellström

En månad innan giftermålet gör nämligen Jacobinas förmyndare Erik Palmstedt ett avtal
med Liebman, ett äktenskapsförord, som innebär att av Jacobinas förmögenhet skall 2 000 Rd
banco kvarstå i penninginrättningen, räntan skall gå till hennes försörjning. Resterande medel,
535 Rd 19 sk 6 rst. får Liebman ta ut som hjälp till bosättningen. Var och en skall enskilt sva
ra för sina eventuella skulder, men då Jacobina inga skulder har, tyder denna bestämmelse på
att Palmstedt var osäker om Liebmans ekonomiska soliditet. Vidare bestäms att om möjlighet
yppas att placera Jacobinas pengar mot bättre ränta, skall först Palmstedts råd och bifall häm
tas.

Th. R. Liebman

Detta sker också rätt snart, i november uttages pengarna till bosättningen och i december om
placeras det återstående på så sätt, att omräknat i riksdaler specie, 1 333 rd 16 sk utlånas till
Benckert & C:o mot revers och säkerhet i fast egendom. Resten, omräknat i riksdaler riks
gälds, 820 Rd placeras i det obligationslån som upptagits för börshusbygget i Stockholm.
Thure och Jacobina Liebman och änkefru Cloos samt en piga till hjälp i hushållet bor nu
några år framåt på Björnholmen. Liebman övertar också en del av Cloos uppdrag för socknen.
Jordbruket sköts sedan åtskilliga år av Matts Olsson och hans familj.
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Jacobina Segerlund
På vintern 1796 den 17 februari dör änkefru Cloos efter att länge ha varit sjuklig. Bouppteck
ningen förrättas av Thure och Jacobina Liebman, och kvarlåtenskapen är i stort sett oföränd
rad sedan löjtnant Cloos död. Naturligtvis tillkommer här gångkläder av en typ brukliga på ro
cocotiden. Bland dessa kan noteras en puderskjorta av holländsk bomull, varav vi kan anta att
då hon var finklädd var håret uppsatt och pudrat enligt tidens mode. Hennes vardagskläder
skänktes till tjänstefolket som tack för att de under lång tid vårdat henne. Som närmaste efter
levande släkting ärvde nu Jacobina hela Björnholmen, såväl lös som fast egendom.
De hittills omtalade valutorna riksdaler kopparmynt, riksdaler banco, riksdaler riksgälds m
fl, kan verka förvirrande, och bör ha en närmare förklaring. I och för sig har detta inget med
Björnholmen att göra, men kan underlätta att förstå dåtidens penningaffärer. Parallellvalutorna
riksdaler silvermynt respektive riksdaler kopparmynt avskaffades 1776. Kursen myntslagen
emellan hade bestämts genom kungliga förordningar, och tid efter annan ändrats, merendels
till kopparmyntets nackdel. 1665 bestämdes sålunda att en daler silvermynt motsvarade tre
daler kopparmynt. Riksdagsbeslutet 1776 om de gamla myntens avskaffande innebar samtid
igt en myntrealisation, gamla sedlar löstes in till halva värdet. Den nya myntenheten kallades
riksdaler, som växelmynt infördes 48 skilling på en riksdaler och 12 rundstycken på en skil
ling. Allmogen fortfor dock länge att räkna på det gamla sättet, i början av 1800talet ansågs
en riksdaler motsvara 18 daler kopparmynt.
Kriget 1788-1790 hade kostat mycket pengar, och statsskulden var betydande. Riksdagen
1789 hade att ta ställning till en finansplan, som utarbetats inom sekreta utskottet och med
möda genomdrevs den i alla fyra stånden.
Den innebar inrättandet av ett ämbetsverk, som fortfarande finns kvar, Riksgäldskontoret.
Detta ämbetsverk skulle försöka avbetala statsskulden, eller rikets gäld enligt dåtida språk
bruk. Riksgäldskontoret fick för ändamålet en viss årlig bevillning, rätt att utge obligationer
mot viss låg ränta samt rätt att uppta lån för krigets fortsättande. Utgivandet av obligationer
påbörjades omedelbart. Räntan på obligationerna borttogs dock efter en kort tid, och därefter
kom obligationerna att cirkulera som betalningsmedel och kallades riksgäldssedlar. Landet
hade sålunda på nytt fått parallellmyntfot, riksdaler riksgälds och riksdaler banco. Man kunde
dock inte motstå frestelsen att öka sedelutgivningen utöver vad som fanns täckning för. Följ
den blev att kursen sjönk på riksgäldssedlarna gentemot bancosedlarna. Dessutom medgavs
ingen inlösen på riksgäldskontoret.
Kursen var redan år 1791 sådan, att man måste betala 16 % för att få växla till bancosedlar.
Bancosedlarna försvann därför ur cirkulationen, för folk sparade på den bättre valutan och be
talade med den sämre. Detta ledde till penningbrist och stora olägenheter, många gamla låne
affärer hade gjorts upp i riksdaler banco. Sedelutgivningen fortsatte och mot slutet av 1790
talet hade riksgäldskontoret 16 millioner i omlopp mot riksbankens l million. Till slut kunde
man inte fullgöra utlandsbetalningarna, och en riksdag sammankallades till Norrköping år
1800 för att besluta om vad som måste göras.
Resultatet blev efter vissa stridigheter att riksgäldssedlarna skulle inlösas med en nedsättning
av 16 2/3 %. För att finansiera detta beslöts en betydande förmögenhetsavgift att utgå under
två år, den skulle dessutom betalas i silver, vilket gjorde den extra förhatlig. Därutöver inför
des lyxskatt och licensavgifter på bland annat socker, puder, öppna och täckta vagnar, kort
spel, sällskapshundar – hundskatten har gamla anor – brännvinsbränning mm.
Åtgärderna var ändå otillräckliga, indrivningen av förmögenhetsskatten gick trögt och år 1802
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beslöts att riksgäldssedlarna inlöstes med 2/3 av värdet, finansieringen ordnades genom att
Wismar pantsattes på hundra år – i praktiken såldes – till hertigen av MecklenburgSchwerin.
I juni 1803 var denna affär genomförd, och först därefter kunde myntrealisationen äntligen på
börjas.
Finska kriget 1808-1809 och Napoleonkrigen försämrade åter statsfinanserna, utlandsskulden
kunde dock med de s k Guadeloupemedlen regleras år 1815.
Riksgäldssedlar fanns under hela denna tid i omlopp, de inlöstes slutligt 183045.
Riksdaler specie var ett silvermynt, och allmänheten hade större förtroende för detta än för
riksbankens sedlar, varför riksdaler specie med tiden fick en högre kurs än riksdaler banco.
Efter denna utvikning från ämnet återgår vi till händelserna på Björnholmen.
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DE HÄNDELSERIKA ÅREN 1798 OCH 1799
Relationerna mellan Palmstedt, Jacobina och Lönnbergh
Thure Liebman, som sedan en tid led av cancer, känner nu i början av år 1798 att slutet nal
kas. Den 15 mars tillkallar han vittnen och upprättar sitt testamente. Äktenskapet var barnlöst,
varför allt skulle tillfalla hustrun. Om han hade andra möjligen arvsberättigade släktingar i liv
et, är obekant. Testamentet är hållet i en omtänksam och ömsint ton, och föreskriver att Jaco
bina skall lämnas i okvald besittning av all egendom och att hon aldrig skall behöva lämna
Björnholmen. Liebman dog fyra dagar senare den 19 mars 1798.
Till executorer av testamentet, de som skulle tillse att Jacobinas intressen tillvaratogs, för
ordnar Liebman sina goda vänner notarien Anders Liljeberg och factoren Hindric Bille.
Detta skulle visa sig vara som att sätta bocken till trädgårdsmästare. I deras bekantskapskrets
ingick nämligen också en man som hette Lönnberg, med det säregna förnamnet Gumerus.
Lönnberg kände troligen även Thure och Jacobina Liebman sedan någon tid, och såg nu en
möjlighet att reparera sina urusla affärer. En änka med förmögenhet var just vad han behövde.
Denne Lönnberg kom under de följande 56 åren att spela en framträdande roll i Björnholm
ens historia.

Gumerus Lönnbergh
Om Lönnbergs tidigare öden är en del känt. Sålunda var han åren 178287 bosatt i Amsterdam
i Holland och var verksam i något handelshus, som troligtvis sysslade med import och ex
portaffärer. Sommaren 1787 beslöt han sig för att bli sin egen, och flyttade till Riga, där han
etablerade sig som handelsman, snarast grosshandlare. Han anslöt sig där till den svenska för
samlingen, men hustrun Maria Haringthon som var katolik måste då först övergå till den evan
gelisklutherska trosbekännelsen.
Oturligt nog utbröt året därpå kriget mellan Sverige och Ryssland. Incidenten som startade
kriget skedde vid Pumala sund den 28 juni 1788. Samma dag som slaget vid Hogland, den 17
juli, fick Lönnberg jämte ett 70tal andra utlandssvenskar besök av rysk militär.
Han ställdes då inför att välja endera av tre möjligheter, att svära borgareeden och bli rysk un
dersåte, att överlämna sig som krigsfånge eller att inom 24 timmar lämna landet. Trots att
hans hustru låg till sängs med ett nyfött barn, valde han det sista alternativet. Under militär es
kort avfördes familjen mot gränsen till Kurland, som då var polskt område. Alla ägodelar,
varulager och personligt lösöre, fick lämnas kvar i Riga.
Det är ovisst hur länge han kvarstannade i Kurland, kanske han fortsatte resan genom Preus
sen och Brandenburg till svenska Pommern, men senast vid fredsslutet i augusti 1790 bör han
ha kunnat resa till Sverige.
Väl framme i Stockholm började ansträngningarna att återfå den förlorade egendomen i Riga.
En möjlighet var att bli svensk konsul i Riga, vilket han ansåg sig ha utverkat löfte till av Gus
taf III. Kanske var det blott ett förfluget ord av konungen, kanske lade diplomatiska skäl hin
der i vägen, alltnog till konsul i Riga utsågs 1791 en rysk handelsman som hette Huhn. Gustaf
III vistades sommaren 1791 i Aachen, så Lönnberg kunde inte vädja till honom heller. Han
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försökte då i stället få en tjänst som tullförvaltare, och lyckades utverka en rekommendation
till tulldirektionen om detta. Men denna myndighet tycks ha varit måttligt intresserad och
ingenting hände.
År 1794 dog konsul Huhn i Riga, och tjänsten blev återigen ledig. Lönnberg hade börjat ti
tulera sig konsul, därför att förhoppningen att någon gång bli del på riktigt aldrig hade lämnat
honom. Tankarna på detta hade rentav blivit något av en fix idé. Nu ansökte han ånyo om
tjänsten skrivet i en krypande ödmjuk ton, ansökningshandlingen finns bevarad i Riksarkivet.
Han redogör här för sina meriter, som egentligen inte var andra än att han sysslat med handel
och att han var svensk medborgare, samt framställer det som en försynens skickelse att Huhn
dött, så att han nu äntligen skulle kunna få den åtrådda sysslan. Andra sökande var dock bättre
meriterade eller hade bättre kontakter, och Lönnberg kom inte i fråga nu heller. I stället skaf
fade han sig åter en rekommendation till tulldirektionen undertecknad av hertig Carl som före
trädde den omyndige Gustaf IV Adolf. Inte heller detta hjälpte, och vad han sedan sysslade
med tills han vid Liebmans död dök upp i sällskap med Liljeberg och Bille är obekant. Det
enda som är känt, är att han år 1795 bodde på Söder, på Tjärhovsgatan nära Katarina kyrka.
Tyvärr har det inte gått att få fram när eller var han var född, vi kan bara gissa att han nu var
en medelålders man 4050 år. Om vi fortsätter gissandet och antar att Gumerus är en latiniser
ing av namnformen Gumme, som nästan enbart förekommer i östra Småland, kan han ha sitt
ursprung där. Kanske han tillhörde en släkt av handelsmän i Kalmar eller någon annan större
ort vid kusten. Av Lönnbergs personliga egenskaper skymtar en del fram. Han förefaller
ibland lite naiv och lättrogen, men även att ha förmåga att övertala andra. Om sig själv hade
han nog högre tankar än vad omgivningen hade. Visserligen var det vanligt på den här tiden
att dra småsaker inför rätta, men Lönnberg är i det här fallet litet utöver det vanliga. Han start
ar ibland rättegångar, utan att ha juridiskt hållbara skäl, och som han därför rimligen borde ha
insett inte gick att vinna. Antingen var han en optimist i klass med Charles Dickens romanfig
ur mr Micawber, eller så var han bara dum och trätgirig.
Några citat ur rättegångsprotokollen belyser detta. ”The öfrige Swaranderne hwilke trodde
sig blijwit ganska ohemult inkallade, så wida något det ringaste i detta mål icke skall kunna
dem tillwitas, anhöllo således, at nu genast warda ifrån Rättegången skiljde ”.
I ett annat sammanhang försvarar sig den tilltalade så här ”. På desse skjäl lärer Högtärade
Kämnärs Rätten finna ofoget till denna Rättegång.. ..förthy icke kan undgå, at för Rättegångsmissbruk jemlikt 1§ i 29:de capitlet Rättegångs Balken, böta tio daler Silfwermynt..”.
Men han blev även själv åtalad vid olika tillfällen. Oftast rörde det sig om skuldfordringsmål,
men även olovligt tillgrepp och ärekränkning förekommer. Dessa ofta återkommande rätte
gångar gör att det finns ett ganska rikhaltigt arkivmaterial. Berättelsen om Gumerus Lönn
bergs förehavanden bygger också till största delen på protokoll och inlagor från domstolar.
Professor Erik Palmstedt å sin sida hade med oro iakttagit händelserna på Björnholmen den
sista tiden. Han kände till Gumerus Lönnberg och även Liljeberg och Bille. I en av sina inlag
or till häradsrätten beskriver han Lönnberg sålunda, ”en man, som ingenting warit, ingenting
äger eller få kan, som efter hwad bekant är, har mycken skuld men als inga tillgångar, andra
än twänne små oförsörjde späda barn efter hans förra Hustru”. Om Liljeberg och Bille heter
det ”efter som jag kände det en af Herrar Executorer redan låg under Concurs och den andre
snart wara Concurs färdig”. Konkursen avsåg factoren Bille.
Palmstedt vet, att Jacobina inte är kapabel att sköta sin ekonomi och fruktar att Liljeberg och
Bille, i kraft av testamentet och tillsammans med Lönnberg, kunde i hennes eget namn helt ru
inera henne utan att behöva stå till svars för detta.
Hon hade också, då hon nu som änka var myndig och kunde disponera sina tillgångar, blivit
övertalad att bara en vecka efter makens död ta ett lån på 700 Rd av en kvinna som hette Sara
Berlin.
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Första åtgärden bör alltså vara att ta reda på boets ställning, varför Palmstedt ger pastor
Christoffer Strandberg på Muskö personlig fullmakt att förrätta bouppteckning. Pastor Strand
berg var en man på 27 år, han hade tillträtt tjänsten som kapellpredikant året förut. Han kom
att stanna på Muskö 22 år trots att han vantrivdes och sökte annan tjänst så snart tillfälle gavs.
Inte mindre än 16 gånger misslyckades detta, innan han äntligen blev komminister i Botkyrka
år 1819. Där stannade han till sin död 1827.
Palmstedts fullmakt är daterad den 3 april 1798, och något senare beger sig pastor Strandberg
tillsammans med Jan Jacobsson i Utlida och Måns Olsson i Valinge till Björnholmen. Ett för
sök till inventering görs nog också, men resultatet är inte bekant.
Om detta och annat skriftväxlas med Liljeberg, men denne ställer sig alldeles avvisande, var
för Palmstedt försöker få kvarstad på boet. En sådan meddelas av länsstyrelsen den 25 maj.
Själva förrättningen utsätts till 12 juni, då kronobetjäningen jämte Palmstedts fullmäktig an
länder till Björnholmen. Härvid möts de emellertid av förre resefiskalen Olof Roos, som för
sedd med fullmakt av Liljeberg och Bille, förklarar att deras avsikt var att söka ändring i be
slutet om kvarstad, varför förrättningen inte skulle kunna äga rum. Dessutom hade Roos låst
igen alla kistor och skåp, ämnade inte uppge något av boets tillgångar och meddelar slutligen
att våld skall mötas med våld.
Ställda inför ett så hotfullt uppträdande kan förrättningsmännen inte uträtta mycket. Lagen
medgav inte ett våldsamt förfarande, och Palmstedts fullmäktig menar, att det värdefullaste
kan i alla fall vara undanstucket. Man får nöja sig med att allvarligt förmana Roos, att om nå
got förskingras gör han sig skyldig till lagbrott.
Liljeberg och Bille har med detta visat att någon uppgörelse i godo inte var möjlig. Palmstedt
beslutar då, att försöka få Jacobina satt under sitt förmyndarskap för att kunna agera emot dem
med större kraft. Till ordinarie tinget den 5 juni medhinns inte detta, utan han får ansöka om
urtima ting. Detta utsätts till den 27 juni, och Palmstedt representeras då av vice hovrättsnotar
ien Hans Gustaf Hammar. Palmstedt uppträdde för övrigt aldrig någon gång personligen vid
något rättegångstillfälle, och besökte heller aldrig Björnholmen. Liljeberg och Bille hade ock
så inkallats för att höras i ärendet.
Liljeberg gör genast svårigheter, och ifrågasätter om Palmstedt verkligen var släkt med Ja
cobina, och dukar upp en historia om att Liebman på dödsbädden skulle ha gett honom ett
hemligt uppdrag att överlämna hans kvarlåtenskap till Serafimerorden ifall Jacobina inte gifte
om sig. Om detta skulle en av konungen ännu inte utsedd man först få lov att yttra sig, och
frågan om förmynderskap skulle därför få lov att uppskjutas tills detta skett. Dessutom anför
han att Jacobina ”wore et Gudfrucktigt, dygdigt, ärbart, hederligt, fromt, arbetsamt, stilla,
saktmodigt och ganska beskjedeligt Fruntimber” och att hon gått till nattvarden, vilket hon in
te bort få om hon varit svag till förståndet och inte kunnat förstå den heliga skrift, samt ytter
ligare att om hon behövde någon förmyndare borde det bli han själv.
Gentemot detta åberopar Hammar äktenskapsförordet som bevis på Palmstedts släktskap med
Jacobina. Påståendet om Liebmans hemliga uppdrag på dödsbädden, avfärdar han som slad
der, och behovet av förmyndare styrker han med ett intyg av betrodda grannar, varibland Mag
nus Andersson i Mickrum och Jan Månsson i Västra Vitsgarn. De som lämnat detta intyg är
närvarande, förhållandena bekräftas av nämndemännen och tingsmenigheten i övrigt. Dess
utom tillkallas kyrkoherde Lodin, som känt Jacobina sedan hon var barn, och lämnar komplet
terande upplysningar. Jacobina är visserligen barnslig och oförmögen att sköta sin egendom,
men ändå en någorlunda god kristen. Han hade inte velat neka henne nattvarden, eftersom hon
vid flyttningen till Björnholmen år 1782 medfört ett flyttningsbetyg varav det framgick att hon
i Stockholm inte varit hindrad därtill. Dessutom fruktade han att hon i annat fall kunnat falla i
fullkomligt raseri och förtvivlan. Efter att ha hört dessa vittnesmål tar häradsrätten ingen
hänsyn till Liljebergs invändningar, utan Palmstedt får det begärda förmynderskapet.
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Liljeberg meddelar då, att han ämnar överklaga häradsrättens beslut i hovrätten, och vill att är
endet vilar tills hovrätten yttrat sig. Han får då besked, att överklagande skall vara inlämnat
inom den tjugonde dagen. Däremot går häradsrätten inte med på att ärendet vilar. Enligt gäl
lande lag skall bouppteckning vara förrättad inom två månader efter dödsfallet, denna tid hade
redan förflutit, varför Palmstedt som förmyndare beordras att inom en månad utföra detta.
Nu gör den andra parten sina motdrag. Genast efter tinget reser Roos medförande Jacobina
in till Stockholm, där de träffar Lönnberg. Tillsammans uppsöker Gumerus och Jacobina pro
vinsialläkaren doktor Anders Hesselius. Avsikten är att försöka undanröja skälen till att Jaco
bina sätts under förmyndare. I stället skall hon kunna gifta sig med Gumerus. Efter samtal
med Jacobina anser läkaren att hon nog inte kan betraktas som sinnesrubbad, däremot att hon
har nervbesvär och är hypokondrisk. Detta borde dock kunna botas med en brunnskur, något
nervlugnande medel och vila. På begäran utfärdar han ett intyg att dessa besvär inte hindrar att
hon ingår ett nytt äktenskap.
Nästa steg är att dagen därpå den 2 juli upprätta ett trolovningskontrakt. Roos samlar ihop yt
terligare 5 personer, varibland 3 officerare, och de skall tillsammans bevittna det viktiga pap
pret. Enligt kontraktet är avsikten att Gumerus och Jacobina då änkeåret gått till ända skall in
gå äktenskap, men att trolova sig redan nu är mest för att skydda Jacobina, ”hwilken omständighet, att oss härmed trolova, är för mig Jacobina Segerlund så mycket angelägnare, som jag
hwarigenom, utom all annan wårdnad, hafwer ett säkert wärn och förswar emot alla de listiga anfall, som mig redan mött och än widare hota.”
Formuleringen ter sig rätt hycklande, de övriga närvarande visste nog att Lönnbergs avsikt var
att komma åt hennes pengar och ägodelar. Avslutningsvis stipuleras i kontraktet, att den som
bryter trolovningen måste böta 2 000 riksdaler specie. Lönnberg hade i och med detta vissa ut
sikter att kunna bättra sina affärer.
Med stöd av häradsrättens förordnande att vara förmyndare uppdrar nu Palmstedt åt kro
nobefallningsman Gustaf Fougel att förrätta bouppteckningen. Liljeberg och Bille samt Jaco
bina kallas att vara närvarande, även gode män vidtalas.
När Fougel anlänt till Björnholmen, finns av de kallade endast Bille på plats. Denne meddelar,
att han visst inte vill hindra bouppteckningen, men Roos hade låst alla rum dagen förut och
rest bort i sällskap med Jacobina. Dessutom får man veta att Lönnberg med sina barn installer
at sig på Björnholmen, men även han var bortrest. Ingenting kunde alltså uträttas.
Någon tid därefter, den 16 juli, förrättas bouppteckningen i stället av Roos och Lönnberg med
Måns Månsson i Staf och Per Andersson i Dahlby som gode män. Boet uppges av Jacobina
och pigan Stina Andersdotter. Denna piga synes ha varit den som sedan änkefru Cloos död
förestått hushållet, vårdat Liebman under hans sjukdom och tagit hand om Jacobina.
Kvarlåtenskapens innehåll och omfattning är i stort sett densamma som på Cloos tid. Bland
annat återfinns de ”ägta thékopparna”, det lilla röda thébordet, valnötsskåpet, Cloos gamla
fickur av silver och mycket annat. En del hade Liebman medfört i boet eller anskaffat under
de år han var gift med Jacobina. Sålunda hade huset försetts med en inmurad brännvinspanna
rymmande 30 kannor, komplett med bröst och pipor. Storleken tyder på en kapacitet större än
för vanligt husbehov. Troligen brände Liebman brännvin även för avsalu.
Palmstedt tycks ha varit ovetande om denna bouppteckning, för den 4 augusti ansöker han om
handräckning hos länsstyrelsen för att genomföra den såsom han ålagts.
Något besked från länsstyrelsen får han dock aldrig. Under tiden gör Roos, Liljeberg, Bille
och Lönnberg vad de kan för att lägga hinder i vägen. Roos inlämnar i Jacobinas namn besvär
över häradsrättens beslut till Svea hovrätt, med huvudsakligt innehåll, att hon inte blivit hörd
av häradsrätten, att Palmstedt inte kunnat nöjaktigt visa sin släktskap mm. Liljeberg och Bille
gör en besvärsinlaga med i stort enahanda innehåll och dessutom anförs en del formella fel
som skulle ha begåtts av häradsrätten, såsom att förhandlingen företagits på obehörig tid på
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dagen, för kort stämmotid mm. Om detta inhämtar hovrätten sedermera ett yttrande av dom
havanden, häradshövding Erland Junbeck vid Södertörns domsaga. Palmstedt klagar över att
han blivit hindrad att genomföra bouppteckningen enligt häradsrättens beslut, därför att Jaco
bina, som formellt skulle ha uppgivit tillgångarna, inte varit närvarande. Dessutom kan han
som förmyndare inte ha någon tillsyn över henne, därför att han inte vet var hon uppehåller sig
och begär att Lönnberg talar om var hon finns.
Hovrätten hör efter hand alla parterna, inklusive Lönnberg. Denne uppträder som Jacobi
nas fästman, och visar en in blanco fullmakt att föra hennes talan. Han medger att de strax eft
er urtima tinget rest till Stockholm och trolovat sig, men att Jacobina sedan av rädsla för
Palmstedt gömt sig, han vet inte var. Hovrätten anser, att eftersom ärendet tydligen gäller för
myndarskap eller inte, bör ledamöterna träffa Jacobina för att bilda sig en uppfattning om hen
ne. Parterna kallas till förhandling den 23 oktober, och Lönnberg får befallning att infinna sig
då medförande Jacobina.
Under tiden pågår skingringen av Jacobinas ägodelar. Palmstedt får ryktesvägen höra att
Roos under hösten lämnat Björnholmen på en storbåt fullastad med den Liebmanska kvarlåt
enskapen. Roos reser sedan bort, okänt varthän, och hans talan i hovrätten fullföljs av Lönn
berg. Vid förhandlingen den 23 oktober visar det sig att Jacobina inte är närvarande, och
Lönnberg påstår fortfarande att han inte vet var hon är. Hovrätten misstänker att han slingrar
sig värre än en politiker i ett utskottsförhör, men just nu är det inget att göra åt.
Palmstedts ombud Gustaf Hammar begär nu, att Palmstedt insätts som förmyndare eftersom
Jacobinas egendom stod under obehörig förvaltning. Liljeberg och Bille har i och för sig inget
emot att förmyndare tillsätts, de är inte längre intresserade för sin egen del, men bestrider valet
av Palmstedt. Troligen vet de redan nu att det inte finns mycket kvar att ta hand om.
Hovrätten beslutar i enlighet med Hammars yrkande, med den reservationen att det endast är
tillfälligt i väntan på att Jacobina skall kunna höras. Hovrätten avser att därefter avge ett slut
ligt yttrande.
Nu tar det ytterligare 14 dagar innan detta beslut kan lösas ut, och den 14 november ansöker
Palmstedt ånyo hos länsstyrelsen om verkställighet av Fougels förrättning. Länsstyrelsens be
slut dröjer till den 28 december, och nu är det inte längre möjligt att ta sig ut till Björnholmen
på grund av isläggningen. Förrättningen får därför anstå till den 2 februari 1799.
Utkommen till Björnholmen träffar Fougel på Lönnberg, däremot är Jacobina bortrest. Trots
Lönnbergs protester genomförs nu en inventering, och då befinns det att allt som är av något
värde, såsom skuldsedlar på utlånta pengar, guld, silver, kopparkärl mm, till och med det mes
ta av brännved och hö och halm är försvunnet. Allt som finns kvar är några enkla möbler, litet
sängkläder och några kreatur.
Medan Palmstedt väntade på länsstyrelsens beslut, hade Lönnberg i Jacobinas namn lämnat en
inlaga till Stockholms Norra Förstads Östra Kämnärsrätt, där hon avvisar både Palmstedt och
Liljeberg som förmyndare och i stället begär att själv få vårda sin egendom med biträde av
Lönnberg. På de trolovades begäran tas denna inlaga till protokollet. Den 18 december med
delar Lönnberg hovrätten detta, och den 20 december blir de båda kallade till hovrätten. Efter
samtal med Jacobina kommer hovrättsledamöterna fram till att en förmyndare är av nöden. Då
nu detta inte längre kan undvikas, föreslår Lönnberg en man vid namn Lars Johan Göther
ström, troligen någon han mera flyktigt kände.
Hovrätten tar detta under övervägande, och den 8 april 1799 hörs Götherström om sin villig
het och sin förmåga att sköta ett dylikt uppdrag. Den 10 april får Palmstedt inställa sig i hov
rätten för ett liknande förhör. Då hade ställningen i det Liebmanska boet uppenbarats, och
Palmstedt hade genom omständigheter, som han egentligen inte rådde över, misslyckats att
vårda Jacobinas egendom.
Den 6 maj bestäms till dag för slutförhandling. Att Liljeberg och Bille under tiden vänt sig
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till Kungl. Maj:t med besvär över hovrättens utslag den 23 oktober tas ingen hänsyn till. Be
svären över förmenta felaktigheter som häradsrätten skulle ha begått då målet behandlades där
ogillas.
Däremot tar man hänsyn till att Jacobina alls inte vill veta av Palmstedt, och då inga anmärk
ningar kan riktas mot Götherström angående hans förmåga att sköta uppdraget, utses han till
ny förmyndare.
Lars Götherström var 43 år gammal, född i Halland och son till prästen i Årsta. Han titulerad
es kommissarie och var anställd vid ”Kongl. Allmänna Magazins Direktionen” som revisor.
Inom denna myndighet verkade Götherström vid kronobränneriet på Ladugårdslandet (nuvar
ande Östermalm). En tämligen förmögen man, som ägde flera hus i Stockholm, och även fast
igheter i innerskärgården, bland andra Höggarn utanför Lidingö. Han var bosatt i eget hus (riv
et år 1913) vid Bryggargatan, mellan Vasagatan och nuvarande spårområdet. Vid hans död år
1820, visade bouppteckningen en behållning på över 12.000 Rd.

Lars Joh. Götherström

Den första åtgärden som förmyndare för Jacobina och ansvarig för skötseln av hennes egen
dom, blir att tillsätta en arrendator på Björnholmen. Denne tillträder arrendet den 20 juni
1799. Han hette Axel Georg Schildt, och hade tidigare varit kapten, men tagit avsked ur tjän
sten. Schildt var född 1750 i Tuna socken i Småland, och var nu alltså en man i 50årsåldern.
Han hade börjat sin bana vid Kalmar regemente som volontär redan i tioårsåldern, avancerade
till fänrik vid Aspelands kompani 1779, blev stabskapten 1792 och erhöll avsked 1796. Under
kriget 178890 lämnade han tillfälligt regementet och gjorde tjänst vid örlogsflottan som löjt
nant. Schildt var gift med Ulrika Westerstrand, dotter till en kontraktsprost. Efter sitt avsked
bodde han på olika platser i Stockholmstrakten, han dog i Stockholm år 1803.

Ax. G. Schildt
Götherström ordnar vidare med auktion på vad som finns kvar av sterbhusets lösöre. Av auk
tionsmedlen används en del att betala skatten med, medan resten deponeras hos kronolänsman
Anders Forsman.
Den tidigare omtalade reversen hos sidenfabrikör Benckert med säkerhet i hans fasta egendom
hade Lönnberg pantsatt hos en kryddkrämare Anders Thorell för ett lån på 600 Rd. På denna
revers begär och får Götherström kvarstad, och med dessa åtgärder var vad som för tillfället
kunde uträttas gjort för att skydda Jacobinas egendom.
Lönnberg å sin sida kan inte mycket göra utan att förmynderskapet blir upphävt. Enda utväg
en för detta är att gifta sig med Jacobina. Men därtill fordras förmyndares tillstånd, och att er
hålla detta inser han vara omöjligt. Han beslutar då bortse från Götherströms tillstånd, och
planerar för giftermålet i hemlighet så att denne inte skall få veta något.
Jacobina placeras ute i Stafsnäs, där han hyr ett sommarnöje från den 24 juni och framåt, dock
minst till mitten av september. Hyresvärd är nämndemannen Johan Hansson, och denne åtar
sig att hålla Jacobina med mjölk, färsk fisk och ved till matlagning. Troligen seglar de till
Stafsnäs för att undvika att bli sedda i Stockholm.
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Därnäst bearbetar Gumerus kyrkoherde Lodin i Västerhaninge för att få denne att utfärda ett
intyg om hinderslöshet till äktenskap. Intyget får han, daterat den l augusti 1799, och Lodin
skriver i försiktiga formuleringar att Jacobina bott några år i församlingen, fört en beskedlig
levnad, gått till nattvarden och är nu som änka så vitt han vet ledig till äktenskap.
En präst villig att utfärda lysning och förrätta vigseln finner de i komminister Michael Haller
vid Djurö kapellförsamling. Denne komminister Haller var en man av enkel härkomst, bördig
från Hälsingland. Han var nu en 50års man, och hade varit präst på Djurö i 16 år. Haller an
sågs av många som falsk och bakslug, och hade tidigare bland annat varit inblandad i en olus
tig affär i efterspelet till mordet på Gustaf III.

And. P. Lodin

Michael Haller

Kabinettssekreteraren J. A. Ehrenström, nära vän till kungagunstlingen Armfeldt, hade en
fiende i förmyndarregeringens ledande man, baron Reuterholm. Ehrenström var bosatt på
Djurönäs, och i sina försök att komma åt honom lät Reuterholm med 100 Rd muta Haller att
inkomma med en skrivelse, som falskeligen påstod att alla bönder på en sockenstämma tagit
avstånd från Ehrenström på grund av hans inblandning i Armfeldts försök att störta förmyn
darregeringen.
I själva verket hade Djurö bönder ingen aning om dessa konspirationer på hög nivå, utan hade
blivit hotade och skrämda av Haller att sätta sina bomärken på skrivelsen. En sådan man hade
troligen ett rykte som kunde nått Lönnbergs öron, och tänkbart är, att han vetat om det rätta
förhållandet, men ändå viger han dem den l september 1799.
Götherström vet ingenting om detta, utom att han märker att Jacobina är försvunnen. Egna
efterforskningar ger inget resultat, och han begär därför en allmän efterlysning.
Denna läses upp från alla predikstolar i länet, med varning för ansvar att utan förmyndares
samtycke ingå i något slags avtal eller förbindelse med henne.
Först när länsstyrelsen för kännedom meddelar Götherström att Lönnberg ansökt om att som
Jacobinas äkta man få komma i besittning av Björnholmen, klarnar sammanhangen för hon
om.
Vigseln har enligt Götherströms mening skett på något oklara juridiska grunder, eftersom han
inte lämnat sitt samtycke.
Götherström försöker nu få ändring på detta genom en stämning på Lönnberg vid Kämnärs
rätten i Stockholm. Han skriver också till domkapitlet i Uppsala och ber ärkebiskopen ställa
komminister Haller till ansvar för brott mot äktenskapsbalken, samt klagar hos biskopen i
Strängnäs på kyrkoherde Lodin som utfärdat hinderslöshetsintyget.
Dessa åtgärder gav ringa resultat, Kämnärsrätten hänvisade till hovrätten, och kyrkoherde
Lodin försvarade sig med att Götherström måste visa vad som var falskt och felaktigt i hans
intyg. En halv sanning är ju i och för sig också sann.
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Komminister Haller lämnar en ganska väl formulerad försvarsskrift, som går ut på att han va
rit i god tro. Jacobina var bosatt i Stafsnäs, hon var enligt intyg ledig till äktenskap, hon hade
läkarintyg på att inte vara sinnesrubbad, och hon var lagligen trolovad. Att ett domstolsutslag
angående förmynderskap avkunnats vid Sotholms Häradsrätt, säger han sig inte känna till där
för att han inte läser några tidningar.
Som Jacobinas äkta man anser emellertid Lönnberg att han nu bör kunna komma till en upp
görelse med Götherström.
De båda jämte några av Lönnbergs vänner träffas i Stockholm på källaren Tyska Lejonet den
12 november 1799. Tyska Lejonet var en krog med anor från 1600talet, och den låg på Sko
makargatan, i hörnhuset nr 36 där Skomakargatan mynnar ut vid Tyska brinken. Krogen fanns
kvar långt in på senare hälften av 1800talet. Överläggningarna där var endast muntliga, men
det förefaller som om Götherström var måttligt intresserad av vad Lönnberg ville utverka.
Man kommer emellertid till slut överens om följande. Götherström skall avsäga sig förmyn
darskapet vid ordinarie hösttinget, som är redan om några dagar, den 1416 november. Schildt
skall omedelbart avhysas från Björnholmen, Götherström skall redan dagen därpå göra Lönn
berg sällskap ditut. Om Schildt krånglar och inte lämnar Björnholmen frivilligt, skall Göther
ström ta ifrån honom alla kreatur och övriga inventarier, för att på så sätt tvinga honom. De
kvarvarande auktionsmedlen, som innestår hos länsman Forsman skall överlämnas till Lönn
berg. Slutligen skall Götherström lägga ned äktenskapsrättegången mot Lönnberg och omgå
ende upphäva kvarstaden på den hos Thorell pantsatta reversen.

Överenskommelsen mellan Lönnberg och Götherström
För allt detta fordrar Götherström en skriftlig friskrivning, en s.k. decharge, för att vara fri
tagen från allt ansvar för sitt förmynderskap, samt dessutom en summa av 200 Rd. Om denna
summa skall anses som vederlag för gjorda tjänster eller som muta, är väl oklart. Götherström
får vid överenskommelsen en revers på beloppet att lyftas hos handelsman Thorell av de hos
honom innestående resterande medlen.
Den påtänkta resan till Björnholmen blir emellertid inte av. Kanske Götherström vid mera
tillnyktrad eftertanke ville uppskjuta saken, att avhysa en arrendator kunde inte ske hur lätt
vindigt som helst. Lönnberg får också veta att Schildt vill ha 83 Rd 16 sk i ersättning för att
frånträda arrendet. Vid tiden strax före jul hade Lönnberg kommit till övertygelsen att Göther
ström inte tänkte infria de gjorda överenskommelserna. Han går därför till överståthållareäm
betet och inlämnar en protest mot sin egen decharge till Götherström, samt även mot den ut
färdade reversen på 200 Rd.
Lönnberg fattar beslutet att själv försöka sätta sig i besittning av Björnholmen. De erforder
liga 83 Rd 16 sk till Schildt lånar han av sin gode vän lantmätaren Pehr Johan Peterson. Den
ne följer med till Björnholmen, mest för att se hur de 83 Rd skulle komma att användas. Den
22 december beger de sig åstad, och kommer så långt som till nämndeman Jan Jacobsson i
Utlida, där de övernattar. Dagen därpå, som är dagen före julafton, fortsätter de till Vitså
kvarn, eftersom de räknar med att det skall vara lättast att ta sig över till Björnholmen däri
från. De anländer till Vitså i skymningen, och träffar där mjölnaren Olof Larsson. Honom lejer
de efter övertalning att ro sig över till Björnholmen. Olof Larsson vill inte göra detta ensam,
utan ber sin granne Jan Ersson, en 42årig man, far till 4 barn och måg i torpet Sandviken att
följa med. Olof Larsson var väl bekant med Jan Ersson, eftersom denne tidigare varit dräng
vid Vitså.
Sällskapet ror först till norra stranden av Vitsgarn och går över land till gårdarna vid Ö. Vits
garn, troligen ligger det is i Fladen. Vid Ö.Vitsgarn träffar de bonden Lars Andersson, och ber
honom följa med till Björnholmen därför att det nu har blivit mörkt och ingen av de övriga
tror sig om att hitta vägen i mörkret. Dessutom måste en hel del matvaror och annan packning
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hämtas i båten vid norra stranden. De tar sedan Lars Anderssons båt och ror över till Björn
holmen och knackar på hos Schildt, klockan är nu mellan 5 och 6 på kvällen.
Schildt tar väl emot dem och “undfängnade med bränwin”. Den medhavda packningen bärs
in i ett annat hus ett litet stycke därifrån, där Lönnberg och Peterson ämnade övernatta. Hit
samlas småningom alla, och Lönnberg omtalar sitt ärende samt lägger upp Schildts avgångs
vederlag på bordet. Schildt räknar pengarna, men lägger tillbaka dem på bordet och menar att
Götherström bort vara närvarande, det var ju med honom han gjort upp om arrendet. Om detta
blir det nu ordväxling, “hade Herr Capitainen blifwit ond och begynt ordkastas med Lönnberg”. Sedan de övriga lagt sig i trätan, övergår det hela till handgripligheter.
Riktigt vad som hände kan väl inte helt utredas, de inblandade gav från varsitt håll olika ver
sioner. Värst utsatt tycks Lars Andersson ha blivit. Kanske Schildt tyckte att han inte skulle
lägga sig i vad han inte hade med att göra, eller så hade han under sin korta vistelse på Björn
holmen redan hunnit bli osams med grannarna. Hur som helst anser han att Lars Andersson
skall ut genom dörren. Lars sätter sig till motvärn, och Schildt finner sig vara ensam mot fem.
Han flyr själv ut genom dörren för att kalla husfolket till hjälp. Frun och döttrarna skyndar
över till Lönnberg och hans sällskap och fortsätter med trätan. Samtidigt befinner sig på går
den soldaten vid Göta garde Jan Löfling och gruvarbetaren Johan Carlsson från Utö. Dessa
båda är i källaren sysselsatta med att tömma ur några säckar potatis. De tillkallas nu av Schildt
som förstärkning, tillsägs att vänta utanför medan han själv går in. Bråket tar genast ny fart så
att det hörs ut på gården och strax efter kommer Schildt ut med sina fruntimmer, “skolandes
Lars Andersson härunder stampat i golfet med utlåtelser til Schildt, hans Hustru och döttrar.
Ni ert förbannade hyde, pack och koner skola ut allesammans, ty det är Consulens rum”.
Fruntimren gick inte heller helt oskadda ur striden, de lär ha knuffats mot möblerna under tu
multet i den trånga och överbefolkade stugan. Lönnberg intar under hela uppträdet en rädd
hågad hållning, övertalar sedan enträget de övriga att stanna kvar över natten. De går motvil
ligt med på detta, de hemmavarande är säkert ängsliga att det hänt dem något då de inte kom
mer hem. Innan de går till vila lägger Lönnberg hake på dörren ifall Schildt skulle komma till
baka.
Olof Larsson, Lars Andersson och Jan Ersson ger sig av tidigt följande morgon som är julaft
on. Lönnberg och Peterson stannar inne på sitt rum hela dagen, men påföljande dag, juldagen,
blir de inbjudna till Schildt, vars ilska nu lagt sig. Under fortsättningen av jul och nyårshelg
en umgås de på vänskaplig fot, och firar sekelskiftet tillsammans. Peterson till och med bor
hos Schildt, och stannar till efter trettondagen. Man firar även ett bröllop, på nyårsdagen gifter
sig Schildts piga Stina Olsdotter med gruvarbetaren Johan Carlsson.

Trätan mellan Lönnberg och Schildt
Efter nyåret 1800 lägger sig isen och blir småningom farbar över Horsfjärden. I början av
mars flyttar Schildt med det mesta av sina tillhörigheter till Dahlby i Västerhaninge. Det som
kvarlämnats skickar han sedan en man vid namn Pehr Andersson att hämta. Denne får göra
resan till Björnholmen flera gånger utan resultat. Lönnberg menar att ifrågavarande lösöre till
hör gården, och är på alla sätt ovillig att lämna något ifrån sig. Schildt stämmer då Lönnberg,
jämte de som åtföljt honom vid julen 1799, att stå till svars vid vintertinget den 13 mars 1800.
Som huvudstämningspunkt väljer han bråket dagen före julafton. Dessutom yrkar han
ersättning för den egendom han anser att Lönnberg tillgripit, och utlovar att senare lämna en
utförligare specifikation på denna.
Slagsmålet framställer han som att alla på givet tecken från Lönnberg överfallit honom med
hugg och slag, hållit honom i håret och armarna, skuffat honom sinsemellan och tillfogat hon
om två blödande sår på ena benet. Slutligen hade han lyckats slita sig lös, flytt hus och hem
och förgäves sökt lämna Björnholmen därför att isen lade hinder i vägen.
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När målet påropas, befinns att alla svarande är närvarande, men Schildt själv saknas, varför
målet uppskjutes till nästa ting.
Vid sommartinget den 29 maj 1800 återupptas målet, och nu har Lönnberg å sin sida stämt
Schildt med i stort sett samma tillvitelser som han själv fått mottaga. Dessutom har han för
Olof Larssons, Lars Anderssons och Jan Erssons räkning inlämnat en stämning med samma
sakinnehåll, men med en fränare ton som framställer Schildt som en beryktad person med be
fläckat namn och karaktär och som egentligen borde fråntas sitt adelsmannaskap.
Denna gång är Schildt närvarande, men av svarandena har bara Lars Andersson i Ö.Vitsgarn
och Jan Ersson i Sandviken kommit. Lantmätare Peterson och Olof Larsson i Vitså hade inte
anmält något förfall. Lönnberg däremot hade sänt ett läkarintyg, enligt vilket han led av kron
iska sjukdomar av så allvarlig art att han måste stå under läkares uppsikt.
När genstämningarna upplästs, vill varken Lars Andersson eller Jan Ersson kännas vid for
muleringarna. Ingen av dem kan läsa eller skriva, Lars Andersson har visserligen plitat sitt bo
märke på stämningen, men påstår att den aldrig lästs upp för honom. Schildt biträds vid rätte
gången av assessor Nystedt, och denne fordrar nu att de frånvarande skall fällas till böter för
sitt uteblivande, särskilt Lönnberg, vars läkarintyg han påstår vara alldeles osannfärdigt. Dess
utom anser han att brottet är så svårt, att ett urtima ting bör utsättas. Häradsrätten går på Ny
stedts linje och beslutar om urtima ting. Lönnbergs läkarintyg tror man inte på, och han såväl
som Peterson och Olof Larsson har att vid nästa ting visa fullgiltiga skäl för sin bortovaro.
Det urtima tinget blev utsatt till den 2728 augusti 1800. Då rätten sammanträtt, tingsfred ut
lysts och målet påropats, befinns det att alla inblandade är närvarande utom Lönnberg. Nu
uppkommer fråga om Lönnberg blivit behörigen kallad. ”Excecutionsbetjenten ” Lindahl
meddelar, att han för tre dagar sedan underrättat Lönnberg, men att denne inte velat skriftligen
bekräfta kallelsen. Fjärdingsman Dittmer intygar att han träffat Lönnberg i Stockholm, och att
Lönnberg då sagt sig vara kallad till tinget. Slutligen meddelar nämndeman Måns Månsson i
Staf att han för några dagar sedan spikat upp kallelsen på Lönnbergs husdörr på Björnholmen.
Därnäst måste utredas varför de två övriga inte varit närvarande vid förra tinget. Lantmätare
Peterson säger sig aldrig ha fått någon kallelse, och mjölnaren Olof Larsson säger att han varit
närvarande de två första dagarna, men tredje dagen då målet påropades, påstår han sig ha haft
ont i fötterna och därför måst återvända hem.
Efter detta är inte mycket mer att göra, utan domstolen ajournerar sig till klockan 4 på efter
middagen, i hopp om att Lönnberg skall infinna sig under tiden. Då förhandlingarna återupp
tas har Lönnberg fortfarande inte kommit. Schildt har under tiden författat en skriftlig inlaga
där han begär att Lönnberg skall hämtas och att Schildts inkallade vittnen skall höras. Emot
detta protesterar svarandena, och menar att inga vittnen skall höras innan Lönnberg infunnit
sig. Häradsrätten beslutar då att sända nämndeman Anders Pehrsson och fjärdingsman Erik
Öhman att hämta Lönnberg på Björnholmen och föra honom till tinget, där förhandlingarna
skulle fortsätta klockan 8 nästa dag. När häradsrätten nästa dag ånyo samlats, befinns att ingen
Lönnberg stått att finna. Pehrsson och Öhman berättar att de träffat hushållerskan, som sagt att
Lönnberg var bortrest till Stockholm, men att han när som helst kunde väntas hem. För säker
hets skull hade de bett henne låsa upp överallt och letat igenom alla utrymmen, han kunde ju
ha gömt sig i något av uthusen.
De övriga svarandena kan dock förhöras. Alla nekar till att ha uppträtt våldsamt, och mjöl
naren Olof Larsson lämnar vid förhöret en detaljrik berättelse om händelserna, som vid en
granskning verkar rimligt trovärdig. Lantmätare Peterson bekräftar vad Olof Larsson sagt, och
berättar ytterligare om jul och nyårshelgen. Även Lars Andersson och Jan Ersson instämmer i
vad de båda övriga sagt.
Kaptenen Schildt upprepar nu sin begäran från gårdagen, att få sina vittnen avhörda. Dessa är
tre stycken, soldaten Jan Löfling, gruvarbetaren Johan Carlsson och änkan Maja Larsdotter
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från Mälby på Muskö. Men Schildt måste samtidigt tillstå, att Löfling och Carlsson troligen
hade tröttnat på att vara i Västerhaninge och givit sig av, han visste inte vart. Men Maja Lars
dotter var kvar och kunde höras. Olof Larsson, Lars Andersson och Jan Ersson motsätter sig
detta bestämt. De behövde komma hem för att bärga sin gröda och vill inte vänta tills Löfling
och Carlsson kunde tillrättaskaffas. Vad beträffar Maja Larsdotter anser de att hon är ökänd
för sitt levnadssätt, och inte kan anförtros att begå vittneseden.
Domstolsprotokollet uppger: ”Härvid uplystes af nämnden at Maja Larsdotter wore allmänt känd för liderlighet och illa beryktad, så at hon i hela orten utmärktes med namnet SupMaja, samt at hon dessutom på 14 á 15 års tid icke nyttjat Salighetsmedlen. Maja härom tilspord medgaf, at hon för öfwat Kyrkobuller och dryckenskap undergått stockstraff, äfwensom
at hon på längre tid eller sedan hon ifrån Västerhaninge Församling bortflyttat, icke begått
Herrans Heliga Nattward”. Man undrar vad Schildt hade för bekanta. Ställd inför detta be
slutar domstolen att uppskjuta målet till nästa ting. De inblandade åläggs att vid varierande
viten självmant inställa sig, utom Lönnberg som skall hämtas.
Maja Larsdotter tillsägs strängeligen att bättra sitt leverne, och att anmäla sig för prästerskapet
för att få nödig undervisning. Häradsrätten hade sålunda sammanträtt i två dagar utan att
egentligen få något uträttat.
På hösttinget den 14 november 1800 kommer målet upp igen. Nu är alla närvarande utom
lantmätare Peterson, som sänt ett brev med ursäkter: ”men som jag för någre dagar sedan genom förkylning ådragit mig en swår hufwudwärk samt bröstsjuka, hwilken opasslighet jag
wäl sökt ofwerwinna, men at hittills als ingen lindring stådt at ärhålla..”.
Lönnberg kan nu för första gången höras i målet: ”… och sedan Handels Bokhållaren Lönnberg om förloppet af den åtalade händelsen å Björnholmen den 23dje nästwekne December
til alla delar gjort enehanda berättelse med dem, som the öfrige Swaranderne wid Urtima
Tinget redan afgifwit, samt i följe däraf ej mindre yrkat befrielse ifrån hufwudkäromålet; än
äfwen at Herr Capitainen Schildt, hwilken efter som orden föllo, dessutom wore känd för en
skojare, måtte för rättegångsmissbruk warda til answar känd. ”.
Något omedelbart frikännande blir det dock inte tal om. Först skall Schildts vittnen höras. Sol
daten Löfling och gruvarbetaren Carlsson hade infunnit sig, däremot inte SupMaja.
För Löflings del inlämnas och uppläses ett skriftligt vittnesmål. Lönnberg protesterar, och
menar att Schildt författat vittnesmålet samt fordrar att Löfling skall vittna muntligen. Detta
bifalles, och av förhöret framgår att vittnet egentligen inte sett så mycket, han hade inte sett
varken Lönnberg eller Peterson delta i bråket, utan tvärtom hört dem försöka lugna ned de an
dra. Efteråt hade Schildt visat honom två blödande sår på ena benet, men han hade inte sett
när eller på vad sätt Schildt fått denna skada.
Domboken: ”Under det vitnet afgaf föregående sin berättelse, inföll Handels Bokhållaren
Lönnberg flera särskillte resor, med utlåtelse at Schildt vore en person, som å alla orter där
han längre eller kortare tid vistats, gjort sig känd för en skojare, lögnare, krångelmakare och
föga bättre än bedragare; at de hål eller sår hvilke efter vad vitnet omförmält, funnits på
Herr Capitainens ben, tilläfventyrs härrört antingen af ohyra eller någon gemen smitta, samt
at Schildts döttrar de så kallade Fröknarne Schildt vore just af detta slaget och et ägta pack.
Hvilket alt på Herr Capitainens begäran här antecknades, hvarjämte Härads Rätten åtvarnade Lönnberg at emot sin vederpart inför Domstolen uti tal och svar upföra sig anständigt
och beskjedeligt”. Man får lätt misstanken att Lönnberg inte var riktigt nykter.
Det andra vittnet Johan Carlsson instämmer med Löfling, med reservation att han egentligen
inget hört eller sett. ”Därom af Lönnberg tillsporde, tillade sluteligen Löfling och Carlsson,
at Herr Capitainen Schildt och Lönnberg, sedan grälet första aftonen uphört umgåtts ganska
fryndligt och efter utseendet varit goda vänner, ända intill dess Capitainen afflyttade hemmanet och öfverlämnade det till Lönnberg”.
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Sedan vittnesmålen är avklarade, lämnar Schildt in en lista på de inventarier, som Pehr An
dersson tidigare misslyckats med att hämta åt honom. Listan upptar 12 poster: en tjurkalv, en
stor landnot, sex nät, två båtar, en av ek och en av furu, en läderstol, en hackelsekista med
knivar, en järngryta, en smörkärna fylld med välska bönor, ett par kardor, en halv tunna tjära,
två yxor och en hyvel, tillsammans värderat till 90 Riksdaler. Schildt yrkar nu att allt skall
överlämnas till honom omgående eller också betalas kontant till i listan specificerade värden.
Lönnberg å sin sida bestrider det mesta, en del kan Schildt få hämta var han kunde hitta det,
annat hade funnits innan Schildt tillträdde arrendet, tjurkalven anser han vara pant för ett
handlån och tjäran påstår han att Götherström hade betalat. Slutligen:.. ”wägrade all slags betalning therföre, med tillägg, at han icke förstod huru Schildten, som sällan ägt två styfver at
köpa lussalva före, vågade framkomma med dylika pretentioner..”
Lönnberg återkommer här än en gång med antydningar om att Schildt mer än andra besvärad
es av löss. Kanske var det så, vem vet.
Domstolen hade ingen lätt uppgift, vittnesförhören hade inte givit mycken klarhet, och ord
stod mot ord. Efter enskild överläggning meddelas ett utslag: Olof Larsson, Lars Andersson
och Jan Ersson får med ed värja sig mot anklagelserna. Först måste de emellertid ha ett präs
terskapets intyg om sin kristendomskunskap och att de hade fattat edens stora vikt och värde.
Målet uppskjuts därför ytterligare till nästa ting.
Vid vintertinget den 13 mars 1801 infinner sig Olof Larsson, Lars Andersson och Jan Ers
son försedda med de nödiga intygen. Domaren förmanar dem ytterligare, varefter de ”med
hand å bok svor och betygade vid Gud och hans heliga Evangelium” att de inte tillfogat
Schildt någon skada.
Sedan förra tinget hade landfiskalen Kruse blivit förordnad att följa förhandlingarna. Denne
meddelar nu, att på grund av protokollens vidlyftighet och målets svåra beskaffenhet, kan han
inte omedelbart sätta sig in i alla enskildheter, utan vill ha målet uppskjutet. Detta blir också
häradsrättens beslut.
Sommartinget den 27 maj för inte saken vidare. Landsfiskal Kruse har läst in målet, men
häradsrätten saknar nödiga protokoll, och inget kan avgöras. Bättre går det inte heller vid höst
tinget den 17 november. Ingen av parterna har några protokoll, och koncepten till domböcker
na finns inte tillhands så man kan veta vad som tidigare blivit sagt. Men nu anser häradsrätten
att målet fått en alltför perenn karaktär, varför beslutas om urtima ting till den 16 december
1801. Parterna skall då få hålla sina slutpläderingar, och vad de än ytterligare kan ha att invän
da, skall målet avgöras.
Till urtima tinget infinner sig alla utom lantmätare Peterson och Lars Andersson i Ö. Vits
garn. Parternas slutpläderingar innehåller inget nytt, och häradsrätten meddelar därefter följan
de dom:
Olof Larsson, Lars Andersson och Jan Ersson hade redan med ed värjt sig från allt ansvar, och
mot Peterson hade Schildt tidigare lagt ned all talan. Återstår Lönnberg, men som Löfling i
sitt vittnesmål uppgett, att Lönnberg försökt avstyra allt bråk, frikänns även han.
Däremot fälls Lönnberg, dels för de missfirmelser han i genstämningen för de övrigas räkning
riktat mot Schildt, dels för sitt otidiga uppträdande mot honom inför rätten. För detta får han
böta 20 Riksdaler. Beträffande de i genstämningarna gjorda påståendena, att det i stället var
Schildt som överfallit de övriga och att han skulle fällas för rättegångsmissbruk, kan detta inte
styrkas av någon och lämnas utan bifall. Av de på Björnholmen kvarlämnade persedlarna till
döms Schildt tjurkalven på det skälet att Lönnberg vidgått att han mottagit den, men inte kun
nat förete någon revers för det lån han påstod den vara pant för. Beträffande det övriga kunde
ingen varken med vittnesutsagor eller på annat sätt visa sin äganderätt, varför Schildts anspråk
fick förfalla.
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Lönnbergs dåliga affärer slutar i konkurs
De 8 rättegångarna mellan Lönnberg och Schildt hade dragit ut över en tid på nära två år,
och dessemellan hade en del annat hunnit hända. På våren 1800 drabbas Lönnberg av en all
varlig motgång. Den 24 april brinner boningshuset ned till grunden, jämte all hans lösegen
dom. Något försök till återuppbyggnad görs inte. Lönnberg saknar både förmåga och framför
allt ekonomiska resurser. Man får i stället tränga ihop sig i den återstående byggnaden.
Lönnbergs misstankar om att Götherström inte särskilt helhjärtat ställer upp på den överens
kommelse de tidigare gjort på källaren Tyska Lejonet, föranleder honom att ta ut stämning på
Götherström till vintertinget den 13 mars 1800. I stämningen yrkar han ansvar för vanhävd av
Björnholmen, redovisning för förskingrade lösören och för auktionsmedlen som deponerats
hos länsman Forsman, samt för reskostnader och andra utlägg han haft.
Götherström söker genast få en uppgörelse i godo och lyckas också. Man träffas den 3 mars
och Lönnberg erkänner återigen den protesterade dechargen genom påskrift på baksidan.
Likaså återkallar han stämningen till tingsrätten på liknande sätt och lämnar även ett skriftligt
medgivande att Götherström får disponera de omtalade auktionsmedlen.
Nästa dag den 4 mars uppsöks kryddkrämare Thorell. Hos kryddkrämaren finns den Benckert
ska reversen på 1333 Rd, som Lönnberg lämnat i pant för ett lån på 600 Rd och som Göther
ström sedan belagt med kvarstad. Ur denna revers får Götherström nu lyfta de tidigare över
enskomna 200 Rd. I och med detta finns inte så mycket kvar av Jacobinas förmögenhet. Med
detta anser de att alla misshälligheter dem emellan är uppklarade och de skiljs tillsynes som
vänner.
Med tiden blir emellertid den skuldsatte Lönnberg alltmera trängd av fordringsägare och i
akut behov av pengar. Till synes i ren desperation börjar han nu rättegångar både mot Palm
stedt och mot Götherström. Stämningarna inlämnas till sommartinget den 27 maj 1801, alltså
drygt ett år efter uppgörelsen hos kryddkrämare Thorell.
I målet mot Götherström tar han återigen upp den muntliga överenskommelsen de träffat på
källaren Tyska Lejonet den 12 november 1799. Till stöd för honom har hans vid det tillfället
närvarande vänner nu lämnat en skriftlig redogörelse för vad som då blev sagt. I stämningsan
sökan påstår Lönnberg att inte något av Götherströms åtaganden blivit uppfyllt och fordrar
därför att få ersättning för de 83 Rd 16 sk han betalat till Schildt, att dechargen förklaras för
ogiltig, att återfå de 200 Rd Götherström fick lyfta hos Thorell, att få disponera auktionsmed
len och att få rättegångskostnaderna betalda.
Gentemot detta kan Götherström visa upp de skriftliga intyg Lönnberg lämnat den 3 mars
1800 och även få stöd av vittnesmål från flera personer som varit närvarande hos kryddkräm
are Thorell den 4 mars. Lönnbergs talan ogillas alltså, det enda han uppnår är 12 Rd i ersätt
ning för några felande inventarier på Björnholmen.
Lönnberg låter sig inte nöja med detta, utan överklagar till Södermanlands lagmansrätt. Dom
avkunnas där den 7 juni 1802 och innebär ingen ändring av häradsrättens beslut, utom att Göt
herström tillerkänns 14 Rd 20 sk 2 rst i rättegångskostnader för Lönnberg att betala. Ett ytter
ligare överklagande till Svea hovrätt resulterar bara i en ny dom den 22 april 1803 utan änd
ring av de båda föregående.
Av Palmstedt begär Lönnberg redovisning för hela den tid som denne varit förmyndare för
Jacobina, dels före hennes giftermål med Liebman, dels efter dennes död. Dessutom begär han
ersättning för den egendom, som Palmstedt genom bristande tillsyn inte kunnat förhindra att
den av Roos, Liljeberg, Bille och inte minst av honom själv blivit förskingrad.
Genom en synnerligen vinklad tolkning av ordalydelsen i äktenskapsförordet mellan Palm
stedt och Liebman, anser han också att Palmstedt är ansvarig för de 2000 Rd av Jacobinas
arvsmedel som innestod i Förmyndarekammaren, och vill ha denna summa utbetalad. Ytter
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ligare stämmer han pastor Strandberg och hans medhjälpare för att de obehörigt tagit befatt
ning med den Liebmanska kvarlåtenskapen. Pastor Strandberg kan emellertid visa intyg på att
han handlat endast på Palmstedts uppdrag, och fritas därför från ansvar.
Palmstedt, som företräds av sitt ombud notarien Hammar, bemöter anklagelserna med en lång
skriftlig inlaga, vari noggrant redogörs för allt som förevarit under hans förmynderskap. Den
ekonomiska redovisningen, 118 foliosidor hopbundna och försedda med sigill, inlämnas
också.
Lönnbergs rättegångsbiträde, Niclas Brygger, anser att en genomgång av redovisningen kom
mer att ta minst ett par dagar, och vill därför låna akten till nästa ting, då han skall lägga fram
eventuella anmärkningar. Så blir också rättens beslut.
Till hösttinget den 17 november 1801 lämnar Palmstedt endast en inlaga som meddelar, att
om Lönnberg inte är nöjd med redovisningen, så är Palmstedt beredd att svara upp vid nästa
ting. Vid vintertinget 1802 företräds Palmstedt ånyo av notarien Hammar. Denne talar för
Palmstedts sak så väl, att Lönnbergs ombud, Brygger, inte kan göra annat än lämna målet till
häradsrättens avgörande. Palmstedt frikänns på alla punkter. Lönnberg däremot måste betala
rättegångskostnaden för pastor Strandberg och hans medhjälpare, medan Palmstedt av hänsyn
till Jacobina, som han tycker har det svårt nog ändå, avstår från liknande anspråk.
Vid hösttinget den 17 november 1801 förekommer ett annat mål, som kunde ha utvecklats i
en intressant riktning. Bonden Pehr Ersson i Mickrum hade nämligen stämt Lönnberg för till
grepp av 5 stycken skötar som han lagt ut vid Mörholmen i augusti föregående år. Lönnberg å
sin sida stämmer Pehr Ersson för olaga fiske. Vid rättegången hävdar Pehr Ersson att han lagt
skötarna på den sida av Mörholmen, vars fiskevatten tillhör patron Levin, och att han därmed
varit i sin fulla rätt. Lönnberg däremot menar att hela Mörholmen med omkringliggande fiske
vatten tillhör Björnholmen. Härigenom kom målet att handla om vem som äger Mörholmen.
Häradsrätten uppskjuter målet till nästa ting, till vilket Lönnberg åläggs att instämma Muskös
ägare och för egen del förse sig med lämpliga åtkomsthandlingar att åberopa. Dessutom skall
Pehr Ersson omedelbart återfå sina skötar.
Muskö ägare blev dock aldrig kallade. Sedan målet påropats vid två efterföljande ting, får hela
saken falla. Osäkerheten om vem som ägde Mörholmen kvarstod alltså. Löjtnant Cloos på sin
tid hade så vitt vi vet inte protesterat mot att Mörholmen ritades in på Ludvigsbergs kartor.
Han kanske tyckte att holmen var rätt värdelös och att han hade tillräckligt med fiskevatten
ändå.
För att ytterligare dammsuga alla möjligheter stämmer Lönnberg även de forna vännerna
Liljeberg och Bille med begäran om redovisning för deras förvaltning. Även pigan Stina An
dersdotter instäms, hon hade varit närvarande vid bouppteckningen den 16 juli 1798, och kun
de kanske ha gömt undan något. Ingen av dessa infinner sig till någon rättegång, och efter
någon tid läggs målen ned.
Jämsides med ovan nämnda rättegångar försöker Lönnberg skaffa sig pengar på andra håll.
Sålunda överenskommer han under år 1801 med major Axel Reuterskiöld vid Utö gruvor om
leverans av 75 famnar ved för 100 Rd. Pengarna tar han ut i förskott, men av veden levereras
bara 31 famnar året efter. Likaså lånar han vid samma tid 200 Rd av kamrer J. Branting med
utfästelse att denne kan om han vill få hugga 200 famnar ved på Björnholmen som återbetal
ning av lånet. Då lånetiden på ett år förflutit, vill Branting ha sina 200 Rd. Lönnberg har na
turligtvis inga pengar, och Branting går då till Överståthållareämbetet med begäran att Lönn
berg skall bysättas till dess betalning skett. Troligen hade gamla bysättningshäktet (huset finns
ännu kvar) vid Hornsgatan kommit i fråga. Bysättning var ett sedan länge använt tvångsmedel
mot tröga betalare, och ansågs särskilt verkningsfullt i fråga om växelförbindelser. En enskild
person fick dock inte släpa någon till häktet, utan beslut om bysättning måste fattas av dom
stol eller annan excekutiv myndighet. Lagstiftningen om bysättning upphävdes 1877.
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Överståthållareämbetet granskar ärendet, samt hör de inblandade, Lönnbergs ombud Kam
marherre Drufva samt motparten kamrer Branting. Drufva erbjöd ved som betalning, men
Branting vill ha pengar eftersom han inte behöver någon ved. På grund av de fumliga formu
leringarna i reversen kan han inte nekas detta, och Överståthållareämbetet ålägger därför
Lönnberg att omedelbart reglera skulden med upplupen ränta, ”I annat fall hafwa Executions
Betjenterne Andersson och Nordgren att thärföre hos Lönnberg anställa utmätning”.
Begäran om bysättning bifalls dock inte, emedan Branting inte hade lagsökt Lönnberg inom
föreskriven tid efter förfallodagen. Rätt till överklagande i Svea hovrätt medges, men hovrätt
en ändrar ingenting. Däremot vann Lönnberg lite tid.
För att ytterligare någon tid hålla sig flytande beslutar Lönnberg att arrendera ut Björnholm
en. Arrendator blir den i tidigare sammanhang omnämnda Sara Berlin, vilken också hade sin
fordran på 700 Rd att bevaka.
Arrendekontraktet upprättas den 20juli 1802 att gälla i fem år räknat från den l oktober. I kon
traktet stipuleras bland annat att Gumerus och Jacobina får bo inhyses hos mademoiselle Ber
lin i ett av rummen, att skogen är undantagen från arrendet utom för nödig brännved, Lönn
berg har ju sina vedaffärer att tänka på, samt att fisket är gemensamt. Intressant är att i kon
traktet framskymtar, att viss del av arealen fortfarande var svedjeland på gammaldags sätt.
Lönnberg kommer småningom till insikt om att en konkurs är oundviklig. Det slutliga dråp
slaget drabbar honom den 20 april 1803, då kronolänsman Anders Forsman belägger all 1803
års gröda med kvarstad för obetalda skatter under tre år. Detta innebär allvarliga skafferibe
kymmer, inget hö åt kreaturen, ingen potatis till fisken, inget mjöl att baka av. Lönnberg läm
nar in sin konkursansökan den 5 maj 1803. Den stackars Jacobina slipper dock att uppleva
detta, hon hade dött den 8 oktober 1802, 47 år gammal. Dödsorsaken uppgavs vara kolik.
Någon bouppteckning gjordes aldrig.

En trasslig låneaffär
Av de många och trassliga låneaffärerna skall vi försöka följa en, den som får en avgörande
betydelse när Björnholmen senare kommer att säljas på executiv auktion.
Den 4 november 1799, alltså strax innan uppgörelsen med Götherström på Tyska Lejonet, tar
Lönnberg ett lån på 3 000 Rd av en bryggare Johan Wennbom. En för den tiden aktningsvärd
summa, och för att få någon säkerhet för lånet införs i reversen rätt att söka inteckning i
Björnholmen. Lönnberg synes ha haft någon snabb affär på gång, för rätt snart betalar han lån
et och återfår reversen.
Den 21 december samma år använder han reversen med sin inteckningsrätt igen, nu som sä
kerhet för ett lån av mjölnaren Olof Svensson vid Vendelsö kvarn. Denne mjölnare, en nära
60årig man, född i Sorunda, hade något år tidigare flyttat till Vendelsö från en kvarn vid
Täckeråker. Vid Vendelsö stannar han för övrigt inte heller länge. 1801 flyttar han igen. Mjöl
naren, som försörjer sig på kvarnarrende med kontanthushållning, kan låna ut 400 Rd på 4
månader, lånet förfaller alltså den 21 april 1800. En avbetalning på 200 Rd görs den 10 mars,
men när förfallodagen gått blir den försiktige mjölnaren orolig. Han begär inteckning av sin
säkerhet vid sommartinget den 27 maj 1800. Nu blir i stället Lönnberg orolig, och övertalar
lantmätaren Peterson att betala Svensson resterande 200 Rd, varför Svensson transporterar
skuldsedeln och säkerheten på innehavaren och lämnar dem till Peterson, som därmed har en
fordran på 200 Rd hos Lönnberg. Den godhjärtade Peterson lämnar Lönnberg säkerheten, som
numera fått status av inteckning på 3000 Rd i frälsehemmanet Björnholmen.
Nästa gång inteckningen kommer till användning är ungefär ett år senare. Den 17 april lånar
han 1 500 Rd av hovkirurgen Lars Fredrik Grubb. Denne lämnar dock endast l .150 Rd kon
tant, för resterande 350 Rd lämnar han en vagn, som Lönnberg troligen tänkt använda vid sina
återkommande resor mellan Björnholmen och Stockholm. Lånet förfaller till betalning den 17
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april 1802, men dessförinnan, troligen redan under 1801, behöver Grubb pengar och överlåter
lånet på hovrättsnotarien J.M. Winckler.
Då lånet förfaller den 17 april 1802, har Lönnberg om några alls så i varje fall inte tillräckligt
med pengar. Han tar sig då före att stämma Grubb till Stockholms Norra Förstads Västra
Kämnärsrätt, en lämplig underinstans att börja en rättegång. I stämningsansökan, som inges
den 22 april, yrkar han att Grubb mot 1100 Rd skall återlämna skuldsedeln på 1500 Rd jämte
inteckningen. Mellanskillnaden på 400 Rd vill han tillgodogöra sig därför att den vagn Grubb
levererade var av enklare beskaffenhet än utlovat, värd bara 62 Rd; därför att Grubb begärt
olaglig ränta och slutligen även som ett slags skadestånd.
Den 3 maj lämnar han ytterligare en stämning på Grubb, undertecknad av Jacobina. I mång
ordiga vändningar går den ut på, att Jacobina inte alls vetat om att Gumerus pantsatt hennes
ärvda egendom, att det vore brott mot ärvdabalken att göra så, att det egentligen var Grubbs
fel som bort ta reda på vem som ägde fastigheten och att hon nu återfordrar både skuldsedeln
och inteckningen utan att lämna något i gengäld.
Grubb blir inte alls oroad av detta, han håller det troligen för ett klumpigt bondförsök. I en
inlaga till Kämnärsrätten meddelar han denna och motparten, att han frånhänt sig skuldsedeln
och inteckningen, men påpekar samtidigt bistert, att vem som än innehar en skuldsedel med
inteckning i fast egendom som säkerhet, nog kan räkna med att få igen sina pengar. I en svars
inlaga i Jacobinas namn framhärdar Gumerus med att Grubb skall återlämna dokumenten,
vare sig han överlåtit fordringen på någon annan eller inte. Detta blir det sista som sägs i detta
ärende i den rättsinstansen. Kämnärsrätten tar aldrig upp målet till förhandling. Lönnberg in
ser nog också att det hela är dödfött, och lyckas dra sig ur den påtänkta rättegången. Den 9
augusti 1802 lånar han 2000 Rd av auditören Samuel Wallin. Denne var ende son till prosten
Carl Wallin i Österhaninge, 29 år gammal, och hade sedan några år en tjänst som auditör vid
Svea livgarde. Wallin får en revers med rätt att i Lönnbergs ställe föra rättegången som sin
egen och få ut vad han kan av Grubb inklusive att behålla inteckningen. Av de 2000 Rd fick
Lönnberg dock endast en mindre del kontant, resten mot revers. Under tiden har Winckler den
11 maj 1802 lagsökt Lönnberg för skuldsedeln på 1500 Rd. Lönnberg, som inte känner till att
den transporterats, vill först inte kännas vid skuldsedeln. Han får dock snart klart för sig, att
den gäller det lån han tagit av Grubb, och försöker nu förhala saken genom att hänvisa till att
rättegången i Kämnärsrätten först måste slutföras. Winckler vänder sig då till länsstyrelsen,
och landshövding Georgii avgör den 19 april saken så, att Lönnberg är skyldig återbetala lån
et, annars kommer Björnholmen att utmätas. Rättegången vid Kämnärsrätten får han föra ändå
bäst han vill.

J. M. Winckler

När detta är klart, återbetalar Grubb sitt lån till Winckler, och kommer så i besittning av
länsstyrelsens utslag, skuldsedeln och inteckningen. Detta utslag från länsstyrelsen torde ock
så ha påverkat Lönnbergs beslut att begära sig i konkurs. Trots att konkursansökan redan var
inlämnad, lyckades sedan Samuel Wallin den 29 augusti 1803 överlåta sin fordran hos Lönn
berg på en knappnålsmakare Nils Westerling. Om Westerling hållits ovetande om rätta förhål
landet, måste förfarandet nog betraktas som bedrägeri.

Lönnbergs konkursansökan
Lönnbergs konkursansökan, av honom själv egenhändigt nedpräntad, inleds med en jäm
rande uppräkning av alla de olyckor som övergått honom. Bland annat nämner han flykten
från Riga, 13 års fåfäng väntan på att bli konsul i Riga eller få en tjänst i tullverket, illvilliga
förföljelser med mera liknande. Om barnen i första giftet heter det ”.. haft omsorg för 3:ne
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efter min förra Kjära af Sorg med Döden afgångna Hustru quarlemnade Späde Barns usla
Lifs knapraste bergning..”. Och sedan som slutkläm: ”Efter dett till Råga på mitt olyksmått, igenom en häftig upkommen wåd Eld, den 24 april 1800, mäst all min Lösa ägendom tillika
med Mannbyggnaden innom några timmar blef lagd i aska, och nära att min nu afledna Hustru och min dotter blifwa ett offer för Eldens Grymhet, så att 10 Personer blefwo Huswille,
nakne, och utan Ringaste lifsmedel i den Grufweligaste belägenhet försatte, ja utan mennisko
hielp. Efter detta alt som försatt mig uti detta mäst utblottade och beklagansvärda tillstånd
som nu nedtrycker mig, är iag twungen att dricka den bittra kalck iag städse sökt undwika
och widtaga den smärtsamma utwäg – den att yppa min oförmögenhet att swara till de skulder, iag mig under de förflutne åren åsamkat, och söka det bedröfwelige Beneficium Cessionis
Bonorum, med anhållan att för mine Herrar Borgenärers framdeles kraf warda frikallad”.
Enligt den äldre rättsuppfattningen blev man med detta (cessio bonorum) fri från all vid
avträdandet befintlig skuld, och cession var alltså en fördel (beneficium cessionis), vilken
medgavs endast under vissa förutsättningar. Vederbörande ansågs i vissa fall inte ansvarig för
sitt obestånd, om detta berott på något han inte kunnat råda över. Det skulle också visa sig att
borgenärerna inte godtog Lönnbergs yrkande, utan fordrade att han även i fortsättningen måste
ansvara för sina skulder med vad han framdeles kunde förvärva. Till konkursansökan är fogad
en förteckning på tillgångar och skulder. Tillgångarna upptar främst Björnholmen, som han
värderar till 3 000 Rd, vilket var mer än dubbla det verkliga värdet. Förteckningen upptar i
övrigt 22 poster, men innehåller egentligen ingenting av substans. Mest rör det sig om gamla
fordringar sedan 1525 år tillbaka i tiden som han inte kunnat driva in, t ex en revers på 1 500
holländska gyllen utställd 1785 av en officer vid namn Menser. En holländsk gyllen kunde då
uppskattas ha ett värde av 1718 svenska skillingar. Ett annat exempel är två reverser från
1775 och 1777 på respektive 588 och 1 055 Rd. Därutöver förekommer diverse fordringar i
andra personers konkurser, små handlån han lämnat och överskjutande värde på panter han
lämnat för egna lån. Slutsumman för tillgångarna blev 7.468 Rd 37 sk 4 rst.
Skulderna upptar 23 poster, varav 15 är skuldsedlar, resten är skatter, obetalda auktionsinrop,
hyror mm. Tillsammans utgör de 10 050 Rd. I dagens penningvärde motsvaras dessa siffror
ungefär av: tillgångar 900.000: och skulder 1.250.000 :.
Med anledning av konkursansökan kallar nu häradsrätten borgenärerna till sommartinget
den 28 maj 1803. Tillkännagivandet sker genom annonser i dagspressen, och delvis även ge
nom personliga kallelser. Till tinget infinner sig 8 borgenärer, och sedan konkursansökan bli
vit uppläst och de fått granska förteckningen över tillgångar och skulder, fordrar de att Lönn
berg skall gå ed på riktigheten av sina uppgifter. Så sker och därefter begär Lönnberg offentlig
rättegång med samtliga borgenärer. Mot detta protesterar lantmätare Peterson, han har för sin
fordran redan den l mars från länsstyrelsen fått ett betalningsföreläggande med bysättnings
tvång på Lönnberg. De andra borgenärerna övertalar honom dock att avstå från detta och för
ena sig med de övriga.
Kronobefallningsman Brandes påpekar att grödan på Björnholmen blivit belagd med kvarstad
för obetalda skatter redan innan Lönnberg begärt sig i konkurs, och yrkar därför för kronans
del full betalning. Detta bestrids av mademoiselle Sara Berlin, som menar att då hon arrender
ar marken och hade sått ut den ifrågavarande grödan, så är den hennes.

Björnholmen säljs på executiv auktion
Häradsrätten avstår för tillfället från att ta ställning till detta, men beslutar om offentlig rät
tegång att hållas vid det ordinarie ting som infaller sedan 6 månader från dato förflutit. Tid
igast kan då detta ske vid vintertinget 1804. Till detta ting kallas samtliga borgenärer, både ge
nom anslag på tingshusets dörr och genom annonser i tidningarna. Alla hade då att skriftligen
och lagligen lämna in sina anspråk och yrkanden. Det lagliga bestod i allmänhet av att man i
förväg, oftast vid någon Kämnärsrätt, med ed besvor sin fordran.
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Den 7 mars 1804, den så kallade ”proclamadagen”, infinner sig borgenärerna vid tingshuset i
Västerhaninge och framlägger sina anspråk inför häradsrätten. De är 14 till antalet, de kunde
nog ha varit flera, men en del har troligen ansett det inte vara mödan lönt att försöka få ut
något.
1
Kronobefallningsmannen S. E. Brandes, som bevakar obetalda skatter för kronans
räkning. Den här återgivna specifikationen ger en viss inblick i dåtidens skattesys
tem. Man ser att 1801 och 1802 års skatt betalas i riksgäldssedlar, dessa två år är
summerade i kolumnen längst till höger. Skatten för 1803 betalas däremot i banco
sedlar. Av de enskilda posterna är en del öronmärkta för speciella ändamål, ”riksgjäldsfond” har med statsskulden att göra, ”slottshjelp” gäller offentliga byggnad
er, ”medicinal fond” hör till sjukvården, ”djäknepenningar” till skolutbildningen,
”krönings- och begrafningshjelp” till kungahuset och ”rusttjenst afgift” till för
svaret. Andra är skatter på lyxkonsumtion som ”sidentygsafgift”och ”tobaksafgift”. ”Fönster af gift” får väl betraktas som en slags fastighetsskatt. Den stora
summan i förmögenhetsavgift för år 1801 härrör från riksdagsbeslutet i Norrköping
år 1800.
Björnholmen Herr Consulen Gumerus Lönnberg, till Kongl. Maj:t och Kronan,
För åren 1801, 1802 och 1803.
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Ordinarie ränta………………
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10

10
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5
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2
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4

5

4
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5
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8

8
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1
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20
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s

4
1

6

1

24
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2

3

36

7
4

22

24

6

22
1

6

22

6

24
24
42
45

7
9
1
50
25
59
1
Summa
Sju Riksdahler En skil. åtta rst Banco och Trettinio Riksdaler fyratiofem skil. Ett rst Riksg:s tillsammans Fyratiosex
Riksd. fyratiosex skil. nio rst

2.
3.

Major A. U. Reuterskiöld vid Utö gruvor med en fordran på 58 Rd 32 sk utgörande
förskott på ved som inte levererats.
Kamrer C. M. Roos, som övertagit kamrer J. Brantings fordran på 200 Rd, samme
Branting som blev erbjuden ved i stället för betalning.

C. M. Roos
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4.

Fabrikör A. F. Claussen med två skuldsedlar på 1000 respektive 200 Rd.

Adolph Fried. Claussen

5.

6.

Källarmästare L. Wallbom med en noggrant specificerad räkning på vad Lönnberg
ätit och druckit på kredit mellan den 14 januari och den 4 juni år 1802. Räkningen
ger en intressant inblick i Lönnbergs kostvanor. Oftast är förtäringen flytande, någ
ra supar ingår alltid, antalet varierar från 2 till 45, någon gång upp till 10. Till det
ta intages öl, franskt vin eller portvin. Emellanåt förekommer även mat, men då be
gränsat till tre rätter, ost och bröd, sylta eller ål. Om detta var Lönnbergs favoriträt
ter, eller om matsedeln inte var längre, är omöjligt att veta. Tillsammans upptar
räkningen förtäring vid 53 tillfällen och slutar på 11 Rd 31 sk 8 rst.
Spannmålshandlaren J. Lidin med två skuldsedlar på 325 respektive 150 Rd, för
vilka han har en inteckning i Björnholmen på 1.000 Rd som säkerhet.

Johan Lidin

7.

Hovkirurgen L. F. Grubb, som har den från kamrer Winckler nyligen övertagna
skuldsedeln på l.500 Rd att bevaka. Grubb har den bättre säkerheten för sin ford
ran, eftersom han innehar botteninteckningen.

L Fr Grubb

8.

Bokhållaren hos hertig Carl, J. N. Holm, med en specifierad räkning som slutar på
188 Rd 46 sk. Av räkningen kan man sluta sig till att Lönnberg någon tid bott hos
Holm. Där har han sedan lånat eller helt enkelt tillgripit diverse persedlar, som han
sedan sålt eller pantsatt. Sålunda förekommer en stor guldring om två dukaters
vikt, en sigillring, en yxa, en stor sjöskumspipa och en grå klädeskapprock med
bomullslärftsfoder. De båda sist nämnda sakerna tillhörde dock en annan innebo
ende, en bagare Lindberg. Slutligen har han smitit från hyran för 9 månader.

J. N. Holm

9.

10.
11.

Mademoiselle S. B. Berlin, som utöver att bevaka sitt arrende av Björnholmen,
också har fordringar. Först det gamla skuldbrevet på 700 Rd som Jacobina utställt
strax efter det hon blev änka, sedan också ett av senare datum på 148 Rd 4 sk.
Fabrikören Z. Barkstedt med ett skuldebrev från 1797 på l.500 Rd.
Fabrikören J. Gartt med ett skuldebrev på 1.500 Rd.
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Johan Gartt

12.

Knappnålsmakaren N. Westerling med den osäkra fordran på 2.000 Rd han över
tagit av Samuel Wallin.

Nils Vesterling

13.

14.

Kommissarien L. J. Götherström. Han meddelar att den fordran Lönnberg har på
honom om 12 Rd för några felande inventarier vid Björnholmen vill han kvitta mot
den rättegångskostnad på 44 Rd 20 sk 2 rst som Lönnberg skall ersätta honom.
Mellanskillnaden efterskänker han.
Lantmätaren L. J. Peterson med sin fordran på 200 Rd, som han en gång övertagit
från mjölnaren Olof Svensson.

Grubb var nog den av de 14 som hade de hårdaste nyporna, och han vill nu snabbt få saken
ur världen. Han begär hos Svea hovrätt urtima ting och detta utsätts till den 29 juni 1804.
Till häradsrätten inlämnar han en skrift med påpekanden dels om Sara Berlins arrendekontrakt
dels om Nils Westerlings fordran. Arrendet bör inte kunna hindra egendomens försäljning,
och Westerlings fordran är av senare datum än konkursansökan, och bör därför lämnas utan
avseende. Till stöd för dessa yrkanden åberopar han diverse lagrum.
Lönnberg bor från vintern 1803 till våren 1804 som inhyses hos Sara Berlin på Björnholmen.
Han bör ha funnit sig någotsånär tillrätta, för under tiden försöker han få konkursmålet upp
skjutet under förebärande av sjukdom omväxlande med att han tänker inkomma med förtyd
ligande uppgifter.
Häradsrätten sammanträder på utsatt tid för det urtima tinget och tar nu alltsammans under
övervägande. Lönnbergs ansökningar om uppskov bifalls inte. Han har inte kunnat uppvisa
några hållbara skäl för detta. Hans begäran om cessionsförmån bifalls inte heller. Tvärtom an
ser häradsrätten att hans iråkade obestånd är helt och hållet självförvållat. Sara Berlins arrende
anses inte vara något hinder för en försäljning och Westerlings fordran lämnas helt utan av
seende.
Därnäst bestäms förmånsordningen borgenärerna emellan. Grubb som innehar inteckning
en med första förmånsrätt, tillerkänns full betalning så långt panten räcker för sina l 500 Rd
med 6 % ränta från den 17 april 1801 jämte utsökningskostnad. Lidin har inteckningen med
andra förmånsrätt, och får därnäst betalning för sin fordran på 475 Rd om något av panten
finns kvar. Björnholmen hade vid den här tiden ett försäljningsvärde som torde ha legat något
över Grubbs anspråk, några andra tillgångar av värde fanns ju inte. Lidin kunde kanske få
något, men skattemyndigheten, som kom i tredje hand, kunde nog redan nu känna sig blåst på
sin fordran. Ännu sämre var det förstås för de övriga oprioriterade borgenärerna, som hade att
sinsemellan dela på vad som kunde bli kvar.
Ärendet överlämnas nu till länsstyrelsen för administration av den executiva auktionen. Läns
styrelsen förordnar den 9 augusti 1804 häradshövding Erland Junbäck att verkställa värdering
av Björnholmen. Tillsammans med nämndemännen Jan Jacobsson i Utlida och Måns Måns
son i Staf anländer de den 25 augusti till Björnholmen. Utkomna möts de av Lönnberg, och
gemensamt besiktigas hus, åker, äng och skog. Detta är sista gången vi träffar på Lönnberg.
Vart han sedan, utfattig och ensamstående tar vägen, har inte gått att spåra.
Vid besiktningen konstateras att ön ”äger en utmärckt wacker belägenhet” samt ”har någorlunda åbyggnad både i man- och ladugård, hwilken förstnämnde likwäl fordrar åtskillig reparation”. Troligen avsågs det gamla bostadshus, som funnits redan före Cloos dagar. Det hus
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som brann ned i april 1800, var nog det som Cloos kan förmodas ha byggt, sedan bebott av
Schildt och sist av Lönnberg.
I övrigt noterar förrättningsmännen att åkern kan besås med tre tunnor årligt utsäde, att ängen
ger 1415 lass hö, att mulbetet är ymnigt såväl i inhägnade hagar som på skogen, att i skogen
finns gott om byggnads och sågtimmer, vedbrand och träd lämpliga för gärdsel och störar
samt att fisket både av skinn och fjällfisk är utmärkt gott.
Jämfört med beskrivningen som finns tillsammans med 1699 års karta, är förändringarna för
vånansvärt små. Tiden tycks under drygt etthundra år ha stått stilla. Ängens avkastning har
ökat med ett par lass, men det är också allt. Efter moget övervägande enas man om, att Björn
holmen är värd 1 150 Rd banco, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 200 000:
kronor. Till värderingsprotokollet är lagd en reseräkning på 14 Rd 38 sk 4 rst. för den blivan
de köparen att betala.
Auktionsdagen bestäms till den 31 oktober 1804, och kungörelse om detta utfärdas den 6
september. Auktionen hölls troligen i länsstyrelsens lokaler, som då låg vid Drottninggatan i
hörnet av Bryggargatan. Vid auktionen lämnar Grubb det högsta budet, l .260 Rd banco, man
hade då kommit något över vad värderingsmännen ansett rimligt. Sedan Grubbs fordran på l
.500 Rd riksgälds räknats upp med räntan, omräknats till Rd banco och dragits ifrån, kostnad
en för värderingsförrättningen och auktionsprovision erlagts, har han att betala ytterligare 13
Rd 7 sk 8 rst banco, varefter Björnholmen är hans. Köpebrev utfärdas av länsstyrelsen den l
december 1804 och lagfart den 14 mars 1805.
1760 David Cloos (17191793), 1754 gift med Maria Sophia Segerlund (17361796) köpte
Björnholmen 1760 av Carl Julius de la Gardie på Häringe.
1793 Änkan Maria Sophia Segerlund ärvde Björnholmen efter sin make David Cloos.
1796 Thure Reinhold Liebman (17481798), 1793 gift med Jacobina Segerlund (17551802).
Jacobina Segerlund ärvde Björnholmen efter sin syster Maria Sophia Segerlund.
1798 Gumerus Lönnberg, 1799 gift med änkan Jacobina Segerlund. Björnholmen såldes
1804 på excekutiv auktion till Lars Fredrik Grubb efter Gumerus Lönnbergs konkurs.
Översikt av ägarna till Björnholmen 1760-1805.
Därmed är en epok i Björnholmens historia avslutad. De båda systrarna Maria och Jacobina
Segerlund, gifta med löjtnant Cloos respektive Thure Liebman och Gumerus Lönnberg, kan
ske också Sara Berlin, satte sina spår i folkminnet. Säkert är det från dem som den diffusa
muntliga traditionen om ”några gamla fröknar från Häringe” som tidigare ägare av Björn
holmen har sin upprinnelse. ”Från Häringe” får i sammanhanget antas komma från Carl Julius
de la Gardie och andra äldre ägare till Björnholmen.
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ÅRET 1805
De båda nya ägarna
Den nye ägaren Lars Fredrik Grubb var född i Strängnäs den 6 juli 1751, och vid den här tid
en sålunda 54 år gammal. Han var son till handelsmannen och tillika rådmannen Alexander
Grubb och dennes hustru Catharina Odhelia. Lars Fredrik synes ha haft fem syskon, varav fyra
var helsyskon.
Lars Fredrik Grubb var gift två gånger, i första äktenskapet föddes sju, i det andra tre barn.
Fram till omkring år 1777 bodde han i Strängnäs, men flyttade sedan till Mariefred och bo
satte sig där vid nuvarande Bergsgatan nr l. Under åren 1777 till 1794 var han verksam som
stadsläkare i Mariefred; i samband med att han anlitades av de kungliga då dessa vistades på
Gripsholm, antog han även titeln “HofChirurg”.
I Mariefred blev han stor fastighetsägare, en tid på 1820talet ägde han 16 fastigheter, till vilka
även hörde vidsträckta skogsområden utanför staden. Fastighetsbeståndet såldes sedermera.
Åren 1802 till 1827 bodde han på Hedlanda gård utanför Mariefred och slutligen på Marietorp
i Åkers socken, där han dog den 28 maj 1833, nära 82 år gammal. Under senare delen av sin
levnad synes han ha huvudsakligen försörjt sig på att bränna brännvin för avsalu.
Hur en man som Grubb, som var boende och verksam i Mariefredstrakten, kan ha kommit i
kontakt med Gumerus Lönnberg, förblir oklart.
Grubb hade naturligtvis inte för avsikt att bli bonde på Björnholmen. Han börjar genast se sig
om efter köpare, men under tiden får förstås inte jordbruket förfalla. En brukare anställs, han
tituleras rättare, heter Petter Axelsson samt kommer från Funbo i Uppland.
Han gifter sig på Björnholmen den 3 november 1805 med Lisa Österberg. Paret trivs dock tro
ligen inte med skärgårdsförhållandena, utan flyttar efter någon tid. Pastor Strandberg, som för
de husförhörslängden, tycks ha varit osäker om förhållandena på Björnholmen och därför
sparat övre delen av den sida som lades upp för år 1803 och framåt för att där småningom föra
in en bofast ägare. Detta kom dock inte att ske förrän år 1810. Han har även misslynt noterat
att Petter Axelssons dräng inte gått till skrift på ett helt år.
Köpare av Björnholmen finner Grubb emellertid i de båda mjölnarna Erik Åkerman och Olof
Larsson Lättström vid Vitså kvarn. Olof Larsson är samme man som deltog i bråket hos
Schildt dagen före julafton 1799, och som nu antagit släktnamnet Lättström. Köpesumman är
1950 Rd riksgälds, köpebrevet upprättas i vittnens närvaro den 19 februari 1806. Omräknat
till bancosedlar motsvarar det ungefär 1300 Rd. Med hänsyn till inflationens storlek vid den
tidpunkten, innebär det att Grubb i stort sett får igen sina pengar.
Erik Åkerman var född i Västerhaninge år 1743, och vid den här tiden sålunda 63 år
gammal. På 1780talet var han befallningsman vid Näringsberg, där han efterträdde en man
vid namn Pehr Olsson. Denne hade flyttat in från Ösmo 1775 eller 1776 tillsammans med
hustrun Carin Ersdotter.
Pehr Olsson och Carin Ersdotter hade gift sig den 13 oktober 1765 och var bosatta vid Bakom
i Ösmo innan de flyttade till Näringsberg. De fick tillsammans flera barn, alla flickor. Så här
långt tillbaka i tiden är kyrkböckernas uppgifter knapphändiga, och en del förhållanden får
byggas på antaganden och sannolikheter. Den äldsta flickan Anna Catharina Pehrsdotter, upp
ges vara född 1766 eller 1767. Någon Anna Catharina med Pehr Olsson och Carin Ersdotter
som föräldrar har dock inte gått att återfinna i Ösmo födelseböcker för dessa år. Hon finns
dock med i såväl husförhörslängden för Bakom i Ösmo som för Näringsberg i Västerhaninge.
Vid Bakom föddes sedan den 3 mars 1769 dottern Brita och den 23 april 1771 dottern Maria.
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Ytterligare en dotter, Stina, enligt husförhörslängden född 1775 finns med, men har inte kun
nat spåras i någon födelsebok.
Något av de sista åren på 1770talet synes Pehr Olsson ha dött, och änkan Carin Ersdotter
tog därefter tjänst som deja vid Näringsberg. Vad denna syssla innebär är inte helt entydigt,
det kan vara mjölkning eller mejeriarbete, men även hushållsarbete. Ordet deja kommer från
deg, och har ursprungligen haft med bakning att göra. Efter några år, den 22 januari 1786,
gifte sig Erik Åkerman med änkan som då redan väntade deras barn. Detta blev emellertid
dödfött, och därefter fick de inga egna barn. Däremot fick Åkerman flera styvdöttrar. Någon
formell adoption av dessa skedde dock inte, lagstiftning om adoption tillkom först 1917.
Av styvdöttrarna gifte sig Anna Catharina Pehrsdotter den 30 oktober 1791 med Olof Larsson
Lättström. Brita Pehrsdotter förblev ogift till sin död.
Maria Pehrsdotter, eller Maja som hon oftast kallades, gifte sig den 17 februari 1795 med
slaktargesällen Erik Öhman från Ösmo. Öhman övergav slaktaryrket, fick tjänst som fjärd
ingsman och avancerade med tiden till kronolänsman. Erik Öhman är för övrigt samme man
som en gång sändes till Björnholmen tillsammans med nämndeman Anders Pehrsson för att
försöka hämta Gumerus Lönnberg till tinget. Familjen Öhman bodde på olika platser i Ösmo
och fick två söner och två döttrar, båda sönerna blev med tiden fjärdingsmän. Vid bostadsläg
enheten Eriksberg, som Öhman uppförde åt sig omkring år 1800, föddes den 3 juli 1803 deras
tredje barn dottern Brita Lena, hon kom senare att bo på Björnholmen till sin död.
Stina Pehrsdotter, den yngsta, finns inga uppgifter om. Kanske hon flyttade längre bort än till
de närmaste socknarna, eller så dog hon innan hon uppnått vuxen ålder.
År 1794 flyttade Erik Åkerman från Näringsberg till Vitså kvarn som hjälp åt mjölnaren Jo
han Wedholm. När denne slutade som mjölnare år 1797, övertog Åkerman kvarnarrendet.
Kvarnen ägdes av Bremer på Årsta gård i Österhaninge, Fredrika Bremers fader, och han
framställer gärna rörelsen som obetydlig när den skall redovisas i skattesammanhang. Vatten
tillgången påstås vara dålig, man kunde bara mala till husbehov en kort tid höst och vår. Trots
detta hade en mjölnare kunnat försörja sig där sedan lång tid tillbaka.

Erik Åkerman (bomärke)

Olof Lättström föddes vid Gryt i Västerhaninge den 16 juli 1765, och han var vid tiden för
förvärvet av Björnholmen 41 år gammal. Hans föräldrar hette Lars Olofsson och Maria Ottos
dotter, hans syskon hette Lars född 1758 och Maria född 1768.
Fadern dog troligen omkring 1770, änkan och barnen bodde kvar vid Gryt, Maria Ottosdotter
levde som änka till 1786, året efter gifter sig den äldste sonen Lars och övertar gården. Båda
syskonen Olof och Maria hade då redan flyttat hemifrån, obekant vart.
Samtidigt med att Åkerman övertog kvarnarrendet 1797, flyttade Lättström dit. Han var då se
dan 1791 som tidigare nämnts gift med Anna Catharina Pehrsdotter, Åkermans styvdotter.
Inte heller Lättström och hans hustru fick några egna barn. Åkerman och Lättström drev sedan
kvarnrörelsen gemensamt med hjälp av pigor och drängar, vilka ofta ombyttes.
Köpet av Björnholmen innebar inte någon omedelbar förändring för de nya ägarna. En kopia
av 1699 års karta beställs, och den förvaras sedan av Lättström. Jordbruket blev troligen utar
renderat, 1806 flyttar en fiskare Erik Öberg från Ornö dit med hustru och tre barn samt en åld
rig fader. En dotter i familjen föds på Björnholmen på hösten 1806. Samma år kommer också
en Petter Hagman med hustru och son dit från Håtuna. Även Petter Hagman får en dotter, hon
föds på juldagen 1806. 1807 kommer ytterligare en familj, Jonas Pehrsson med hustru inflyt
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tande från Utö.
Något slag av uppdelning i brukningsenheter mellan Åkerman och Lättström har troligen re
dan nu skett. Tänkbart är att de kan ha delat åkrarna och tagit en halva vardera, sått och skör
dat gemensamt ungefär så som seden varit i byarna sedan gamla tider. Som nyblivna skogsäg
are kan de även skaffa en ny hjulstock till kvarnen i Vitså. Denna hjulstock var tydligen av
gott virke, för den gör sedan tjänst i omkring hundra år innan den utbyts.
De omtalade familjerna flyttar dock snart igen. 1808 flyttar Erik Öberg tillbaka till Ornö,
Jonas Pehrsson till Löfhagen och Petter Hagman till Nålsöga. Familjen Hagman tar då med
sig Erik Öbergs sist födda dotter. Under år 1809 sköts jordbruket av en man från Västerha
ninge som heter Pehr Westergren. Han är i 60årsåldern och har hustru och tonårig son.
Olof Lättström hade nog från början räknat med att bosätta sig på Björnholmen. Först måste
dock det bostadshus som brann år 1800 ersättas. År 1810 flyttar han dit, och man kan förmoda
att den nuvarande mangårdsbyggnaden uppförts av Lättström ungefär vid denna tid. Bygg
nadens allmänna utseende och planlösning, samt en del inredningsdetaljer pekar mot denna
tidpunkt.
Lättström var en duktig och arbetsam man, och jordbruket får troligen en uppryckning under
hans tid på Björnholmen. Lättström höll sig med minst en dräng och en piga, oftast flera. En
av dessa, Jonas Flod, en man i 55årsåldern född i Gryt i Östergötlands skärgård, hade deltagit
i kriget i Finland 1808 och blivit krigsfånge i Ryssland. Efter fredsslutet tar han sig över till
Sverige och arbetar sedan som dräng på olika platser i skärgården. Hos Lättström var han åren
18151817.

Lättström gör testamente till förmån för Lars Magnus Rundberg
Den här tiden innebar svåra påfrestningar för landet. Finska kriget hade nyss avslutats och
Napoleonkrigen pågick fortfarande. För befolkningen innebar detta extra skatter och bevill
ningar.
När Lättström bott på Björnholmen 23 år, insåg han att han trots slit och arbete inte kunde
nämnvärt förbättra sin ekonomiska situation. Han hade nämligen ett lån på 500 Rd hos svå
gern sjötullsvaktmästaren Magnus Rundberg på Älvsnabben att tänka på. Rundberg var gift
med Lättströms tre år yngre syster Maria. Lånet härrörde troligen från köpet av Björnholmen
år 1806, något annat än fastighetsköp kan knappast motivera ett så stort lån. Någon avbetal
ning hade hittills inte kunnat göras, möjligen hade ränta erlagts. För att göra något åt detta
överenskommer han med Magnus Rundberg om att upprätta ett öppet testamente till förmån
för dennes son Lars Magnus, som nu är en yngling på 15 år.
Den 24 februari 1813 träffas de hos Lättström på Björnholmen, med två tillkallade vittnen,
pastor Christoffer Strandberg och mjölnarkollegan Söderberg vid Valinge kvarn. Olof Lätt
ström och Anna Catharina Pehrsdotter var nu 48 respektive 47 år gamla, de hade inga bröst
arvingar och räknade nog inte heller med att få några. Tidigare, den 20 april 1808, hade ma
karna upprättat ett inbördes testamente, som innebar att den efterlevande fick sitta i orubbat bo
till sin död. Detta testamente upphäves inte, varför Lars Magnus Rundberg får tillträda arvet
först efter båda makarnas bortgång. All egendom, såväl löst som fast ingår, och Anna Cathari
nas släktingar utesluts uttryckligen. I gengäld efterskänker Magnus Rundberg skulden på 500
Rd inklusive upplupen ränta. Dessutom intas ett förbehåll, att om testamentet på minsta sätt
ändras, eller möjligen kan upphävas vid domstol, får Magnus Rundberg rätt att omedelbart er
hålla sina 500 Rd med ränta.
Det viktiga dokumentet undertecknas, ”hvarvid likväl Anna Catharina Pehrsdotter såsom ej
kunnig i skrifvande ändock hölt i Pennan i alt samtyckte och beviljade alt hvad i Testamentet
skrifvet står”. Magnus Rundberg undertecknar ett särskilt tillägg, där han förklarar sig nöjd
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med överenskommelsen, varefter även vittnena skriver sina namn med edlig förpliktelse att
allt gått rätt till. Testamentet inlämnas till häradsrätten, där det registreras.
Sjötullsvaktmästare Magnus Rundberg vid Älvsnabben var vid den här tiden år 1813 en man
på 45 år, han var född den 29 december 1768 och alltså ungefär jämngammal med Lättström.
Han var sedan 1796 anställd vid tullverket på ordinarie stat med en årslön på 66 2/3 Rd. 1818
befordrades han till uppsyningsman och pensionerades 1835, då hade han uppnått en årslön på
250 Rd. Enligt sina överordnades bedömning hade han ett jämnt och stadigt lynne, var skick
lig och erfaren i yrket och uppträdde på rätt sätt vid förekommande visitationer.

Magnus Rundberg

I tullverkets personalförteckningar förekommer här och var noteringar av social karaktär. Det
kan gälla dem som hade stor familj och stor försörjningsbörda eller någon som hade problem
med spriten, inte ovanligt den tiden. Om Magnus Rundberg noteras att han ”förde en anständig och ärbar levnad” samt att han var ”välmående”. Det sista får väl tolkas som att han var
frisk och kunde försörja sig på sin lön.
Magnus Rundberg var gift två gånger, i första äktenskapet med Lättströms syster Maria Lars
dotter hade han sonen Lars Magnus. Det andra äktenskapet med Maja Carlberg var barnlöst, i
stället tog de en fosterdotter Christina Engström, hon gifte sig sedermera med telegrafisten
Otto Sundberg vid Älvsnabben.
Sonen Lars Magnus föddes den 29 september 1798, och 1818 fick han en tjänst som extra
vaktmästare vid sjötullen på Älvsnabben. Någon lön utgick inte, extra personal fick försörja
sig själva i väntan på ordinarie anställning. För Lars Magnus del är noterat att han var fiskare.
Enligt tullverkets personalstat blev han sedan ”enl. 1826 års Stat Constit. d. 20/3 26”, alltså
ordinarie tjänsteman med tjänstetitel ”roddarekarl” och en årslön på 133 Rd. Enligt vitsorden
är han ”rask och oförtruten, nykter och anständig”. Det framgår också att han är en kunnig
sjöman och lots och att han skriver och räknar bra. Han gifte sig 1822 med Anna Stina Öhman
och tillsammans fick de tre barn, Sofia Christina född den 21 juli 1825, Carl Magnus född den
24 april 1832 och Anders Axel född den 14 januari 1836.
De som var bosatta på Älvsnabben den här tiden var inte i första hand jordbrukare. De hade i
stället huvudsakligen sin utkomst av sjöfarten eller telegrafstationen med fiske som sidoin
komst. Utöver tullverkets en eller två anställda fanns även en krogrörelse, åtminstone tidvis.
Krogen är för övrigt äldre än tullstationen och den omtalas redan på 1600talet. För Rund
bergs del omtalas att han vid sidan av sin tjänst fiskade och arbetade som timmerman.
Tullärendena sköttes av en uppsyningsman och för visitation av fartygen fanns en ”besökare”.
Titeln ändrades senare till tullvaktmästare. Några namn på uppsyningsman är kända. I början
av 1700talet hette uppsyningsmannen Anders Frimodig, han är omtalad som den ende på
Muskö som fick någon ersättning för de skador som rysshärjningarna åstadkom. Efter pen
sioneringen bodde han vid Hyttan, hans änka blev hela 106 år gammal. Frimodig efterträddes
17391775 av Anders Roos, från 1776 till sin död 1799 tjänstgjorde en man vid namn Bengt
Gillbom. Några av ”besökarna” under den tiden hette Forsling, Buckhof, far och son, samt
Lidberg. Vid uppsyningsman Gillboms död 1799 tillträdde Erik Hagberg och stannade några
år, men sedan övertog Magnus Rundberg tjänsten ensam.

Ett giftermål väcker uppseende
En av Lättströms drängar hette Pär Olsson, senare kallade han sig Söderholm. Han kommer
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att spela en viss roll i fortsättningen, och bör därför ges en närmare presentation. Pär Olsson
föddes på en av gårdarna i byn Söderby i Västerhaninge den 4 september 1794 som son till
Olof Persson och Anna Ersdotter. Olof Persson var född 1751 och hans far Pär Olofsson
1724, båda var bönder vid Söderby i hela sitt liv. Släkten hade sålunda varit rotfast på samma
plats under många år. Pär Olsson hade två äldre syskon, Greta och Olof. Av dessa övertar Olof
jordbruket i Söderby, medan Greta flyttar till Muskö. Pär flyttar som dräng till Björnholmen
vid årsskiftet 18121813, han är nu 18 år gammal och stannar i två år. 1815 är han hemma
igen, 1816 i Västnora och 1817 tillbaka på Björnholmen där han stannar till 1818. Dräng vid
Sund 1819, vid Mickrum 1820 och i Västerhaninge 1821. Som synes täta flyttningar, vilket
var det vanliga på den tiden.

Pär Söderholm (bomärke)

1822 är han tillbaka på Björnholmen för tredje gången, men nu för att gifta sig med änkan An
na Catharina Pehrsdotter, Olof Lättström hade nämligen dött den 10 februari 1821, enligt död
boken av stark bröstfeber, 55 år gammal. Enligt det tidigare inbördes testamentet, behåller
änkan nu Lättströms del av Björnholmen jämte makarnas övriga tillgångar. Bouppteckningen
slutar på 1549 Rd 15 sk, vari 1/8 mtl hemmansdel ingår med 666 Rd 32 sk. Från detta avräk
nas 800 Rd till Magnus Rundberg vid Älvsnabben, varför nettobehållningen blir 749 Rd 15
sk. Troligen har man tänkt sig den ursprungliga skulden uppräknad med upplupen ränta och
drar ifrån detta för att nedbringa boets behållning. I makarna Lättströms testamente till Lars
Magnus Rundbergs förmån står: ”l följa af detta gärde förordnande upphör och försvinner
den skuld vi gemensamt häfta före hos vår Svåger Sjötulls Wacktmästaren Magn. Rundberg
vid Elfsnabben, stor 500 Rd Banco så till Capital som intresse”. Enligt detta skulle det inte
finnas någon skuld, men man har troligen resonerat som så, att intill dess Lars Magnus tillträtt
arvet finns skulden kvar.
Söderholm och änkan gifter sig på Björnholmen vid midsommartiden, den 21 juni 1822, och
bröllopet vållar troligen en del uppståndelse i trakten. Prästen har antecknat den stora ålders
skillnaden ”han 27 år hon 56”, en motsvarande notering förekommer inte någon annan gång i
vigselboken.
Lars Magnus Rundberg hade ordnat med begravningen av sin morbror Olof Lättström ett
drygt år tidigare. Troligen ansåg han nu att Söderholm var åtminstone moraliskt skyldig att
ersätta honom för de kostnader han hade haft i samband med detta. Totalt uppgick dessa till
90 Rd och 6 rst, varav pastor Flodmark erhållit 15 Rd medan klockaren fått nöja sig med l Rd.
Vidare kan noteras att till begravningen anskaffats 10 kannor och l stop brännvin, vilket till
sammans blir 27,3 liter. 1820talets dryckesvanor var skrämmande annorlunda än nutidens.
Påstötningar om dessa 90 Rd var resultatlösa, för Söderholm var ingen god hushållare. Tvärt
om hade han skuldsatt sig på olika håll, bland annat till krögerskan Anna Lindgren vid Jord
bro krog där han intagit förtäring på kredit. Till sist tröttnar Rundberg och stämmer Söder
holm till tinget den 10 maj 1827. Målet drar ut över flera ting utan att kunna avgöras, tills
Söderholm under pågående tingsförhandlingar den 9 februari 1828 får bud om att hustrun An
na Catharina Pehrsdotter hastigt avlidit, i samband med detta lägger Rundberg ner sin talan.

Åkerman gör testamente till förmån för Brita Lena Öhman
Erik Åkerman bor kvar vid Vitså kvarn. År 1801 flyttar den ogifta styvdottern Brita Pehrs
dotter dit till sin mor och styvfar, och hon stannar där till sin död år 1807. En dräng, Johan
Torstensson Berg, 25 år gammal och född i Ösmo, flyttar in vid Vitså år 1810. Han gifter sig
strax efter och stannar till 1816, då han flyttar till Muskö. 1818 återkommer han, och stannar
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sedan vid Vitså i många år. Åkermans hustru Carin Ersdotter dör 1820, och därefter får Johan
Berg ta över som mjölnare. Åkerman bor sedan kvar som inhyses änkling.
Brita Lena Öhman, dotter till Maja Pehrsdotter och kronolänsman Erik Öhman, och Åkermans
styvdotterdotter, kommer för en kort tid till Vitså år 1822. Hon är nu 19 år, och gifter sig sam
ma år med Lars Andersson vid Söderby Västerhaninge. Åkerman är nu 80 år, änkling sedan
några år, ensamstående och utan egna barn. Kanske han särskilt fäst sig vid den unga Brita Le
na, eller vad skälet än kan ha varit, år 1823 skriver han ett testamente så att hon skall få överta
hans del av Björnholmen. Denna utgjorde dock endast 2/3 av 1/8 mtl, dvs. hans giftorätt,
resterande 1/3 tillkom hustruns, Carin Ersdotters arvingar, förvärvet av 1/8 mtl Björnholmen
hade ju skett inom äktenskapet.
Av Carin Ersdotters döttrar och därmed Åkermans styvdöttrar bodde den äldsta Anna
Catharina Pehrsdotter sedan länge på Björnholmen och sedan ett år omgift med Pär
Söderholm men utan egna barn.
Testamentet till förmån för Lars Magnus Rundberg kände Åkerman säkert också till. Den and
ra dottern Maja Pehrsdotter bodde vid Eriksberg i Ösmo med sin man kronolänsmannen Erik
Öhman och den tredje, Brita Pehrsdotter, var död sedan sex år tillbaka. Något av Majas barn
var alltså närmast till att bli insatt som förmånstagare. Brita Lena hade dock tre syskon, så i
testamentet står därför också ”ensam och utan intrång af andre mine Arfwingar”.
Testamentet upprättades vid Västerhaninge tingshus den 11 oktober 1823, inlämnades vid det
pågående tinget. Upplästes för tingsmenigheten och infördes i domboken med tillägg att det
skall delges de närmaste arvingarna för att ge dem möjlighet att överklaga.
Denna formella procedur var den vanliga på den tiden Vid inträffat dödsfall måste testamentet
uppvisas ytterligare en gång på tinget, och ”inom natt och år” skulle klander vara inlämnade,
om så inte skedde, gällde testamentets bestämmelser.
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STORSKIFTET 1824
För att bestämma storleken på det arv Brita Lena skulle få, troligen också av osäkerhet om
vad Pär Söderholm kunde komma att företa sig och kanske erfarenhet av att samarbeta med
honom vid sådd och skörd föranleder Åkerman att begära att storskifte av åker och äng förrät
tas mellan honom och Söderholm.
Ansökan lämnas in till Länsstyrelsen den 2 mars 1824. Lantmätaren Mathias Petter Orrheim
utses till förrättningsman, och den 6 maj samma år kommer han ut till Björnholmen. Ägarna
Åkerman och Söderholm är på plats, förordnandet till förrättningen läses upp (ingen av ägarna
är läskunnig), varefter Söderholm tar fram 1699 års karta för studium. Lantmätaren finner då
att ägorna väsentligt utökats sedan kartan ritades. Den kan alltså inte ligga till grund för skif
tet, och ny uppmätning måste därför företagas. Ägarna tillsägs att lämna lantmätaren och hans
medhjälpare kost och logi samt erforderlig hantlangning vid denna förrättning.
Uppmätningen utförs av lantmätaren G. F. Höglund, och originalet finns nu i Länsstyrelsens
kartarkiv. Kartan består av två oregelbundna papperslappar, använda vid uppmätningen och
sedan uppklistrade på ett större ark som försetts med erforderlig text. En avbildning visas på
nästa sida. Uppmätningen gjordes med mätkedja och diopterlinjal. De svaga spår som upprits
ningen utmed diopterlinjalen lämnat kan ännu skönjas, och man kan därav ana sig till ungefär
på vilka platser lantmätaren haft sitt mätbord uppställt. Texten på kartans övre vänstra del
lyder:
“År 1826 den 9 Maji å Lagtima Sommar Tinget med Sotholms Härad wid Wästerhaninge Kyrka, Blef den, jämlikt denna Charta werkstäldte storskiftesdelning gillad och faststäld, såsom
Domboken för denna dag närmare omförmäler, Betygar
På Härads Rättens wägnar
A. M. Rönqvist”
Axel Magnus Rönqvist, som fastställde detta storskifte, var häradshövding i Södertörns dom
saga från 1815, då han efterträdde Erland Junbeck, och fram till sin död år 1843.
En månad senare den 4 juni 1824 fortsätter Orrheim förrättningen. Nu har två nämndemän,
Erik Eriksson och Jacob Jacobsson, tillkallats som opartiska värderingsmän. Jordmånen måste
nämligen graderas för att ernå möjligaste rättvisa vid fördelningen av marken ägarna emellan.
Gradering innebär att en åker eller en del därav med samma jordmån på kartan försågs med
nummer i löpande följd. Dessa nummer sattes sedan upp i en ägobeskrivning, och för varje
nummer infördes en karakteristik t ex “åker, grusblandad” eller “backlinda, stenbunden”,
därefter antecknades markbitens yta och så ett graderingstal. Dessa tal sattes från l och uppåt
med decimaler om så behövdes. En etta användes för den bästa åkerjorden och 100 för nästan
värdelösa bergknallar.
Genom att dividera arealen med graderingstalet fick man ett uppskattningstal. En åker på 2
kappland och gradering 1 var sålunda likvärdig med en annan på 4 kappland och gradering 2,
då båda fick ett uppskattningstal på 2. En dylik förrättning var nog både svår och grannlaga
och fordrade erfarenhet och kunnande. Säkerligen deltog markägarna med stort intresse. I vårt
fall avslutades det hela med att Åkerman och Söderholm godkänner graderingen med sina bo
märken.
Nästa sammanträde sker den 11 juni, och nu hade utöver nämndemännen tillkallats ytterlig
are två personer. Erik Åkerman biträds av kyrkvärden J. O. Lidström från Ribby och Pär Söd
erholm av Magnus Rundberg vid Älvsnabben, som ju hade ett speciellt intresse av förrättning
en. Nu bestäms delning och rågångar slutgiltigt.
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Originalkartan är inte särskilt lättläst och tydlig, och därför visas nedan också en summarisk
renritning, där belägenheten av de olika skiftena framgår bättre.
Överenskommelsen inleds med att utstaka en väg vars sträckning ännu finns kvar. Vägen be
stäms till 4 alnars bredd inklusive diken. Därnäst delas åkermarken. Man beslutar enligt ägar
nas önskemål, att inte ta någon hänsyn till den åsatta graderingen, utan dela enbart efter areal
en. Bakgrunden till detta kan vara att det redan fanns en viss uppdelning. Ingen diskussion be
hövs heller om vem som skall ha vilken del. Pär Söderholm bebor redan det hus som byggts
av Lättström, och gränsen måste dras över bytomten mellan husen. Den utstakade gränsen är
markerad på kartbilden, och Åkerman är där tilldelad littera A och Söderholm littera B.
Man ser att gränsen från Oxelviken är stakad rakt genom ett litet hus. Det är en bastu, och den
avsågs för gemensamt bruk, liksom ängen runt omkring. Det s k Nygärdet delas också efter
arealen.
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Även ängsmarken delas, Lillängen som ligger i anslutning till åkermarken och öster därom,
samt Storängen på östra delen av Björnholmen. Denna äng är numera sedan länge uppodlad
och där finns nu två gårdar. För Storängens del bestäms att gränsen dras så, att de befintliga
höladorna inte båda kommer på samma skifte.
Förhållandet att skogsmarken inte delades denna gång oroade patron Pehr Levin på Ludvigs
berg. Äganderätten till Mörholmen hade nämligen sedan länge varit oklar. 1699 års karta upp
tar Mörholmen som tillhörande Björnholmen trots att den ligger närmare Muskö. På den karta,
som upprättades 177273 över Ludvigsbergs ägor, finns Mörholmen också med. Både Björn
holmens och Ludvigsbergs ägare kunde sålunda hävda anspråk på holmen.
Att tvister förekommit visas bl a av att Gumerus Lönnberg på sin tid ansåg att Pehr Ersson i
Mickrum inte hade rätt att lägga skötar vid Mörholmen, varom tidigare berättats.
Att saken inte redan blivit avgjord, beror nog helt enkelt på att ingen velat stå för rättegångs
kostnaden. Patron Levin visste dock med sig att det förr eller senare måste bli en tingssak, och
i väntan på detta anskaffar han nu ett antal olika intyg att ha för framtida bruk.
Bland intygslämnarna kan nämnas lantmätaren Höglund, som utförde uppmätningen och rita
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de kartan till storskiftet, torparen Carl Eriksson i Herrstugan, inspektören på Ludvigsberg,
bönderna på Vitsgarn m fl. Alla intygen går ut på att Ludvigsberg förfogat över Mörholmen
utan att Björnholmsborna protesterat och därigenom lämnat ett tyst godkännande av Ludvigs
bergs äganderätt.
Nästa dag, den 12 juni, fortsätts förrättningen med utsättande av gränsmarkeringar. Kvällen
före hade ägarna fortsatt att överlägga, och överenskommit att dela Storängen i endast ett skif
te till vardera. Tidigare hade diskuterats flera skiften med hänsyn till bättre och sämre ängs
mark. Likaså vill man flytta delningslinjen något i Lillängen till förmån för den västra delen.
Markeringar och rösen på marken görs nu för alla de överenskomna gränserna. Av alla gräns
dragningar, som görs vid detta storskifte, är delningen av Storängen den enda som finns kvar
oförändrad.
Sedan gränserna utsatts drar man lott om vem som skall ha vilken del av Nygärdet och ängs
marken. Lottdragningen utfaller så, att de delar som på kartan är märkta med A tillfaller Åker
man och de märkta med B tillfaller Söderholm.
Lantmätaren avslutar sedan med att läsa upp storskiftesstadgan för de församlade samt med
dela att den som inte är nöjd har att till nästa års sommarting instämma sin granne. Om detta
inte sker, har förrättningen vunnit laga kraft.
Erik Åkerman bor ännu några år vid Vitså, men vistas även vissa perioder på Björnholmen.
Den 27 september 1826 skriver Åkerman ytterligare ett bevittnat testamente, nu med både
Brita Lena och hennes man Lars Andersson insatta som förmånstagare. Testamentet innefattar
allt av kvarlåtenskap såväl löst som fast, men samtidigt kan man också utläsa en ensamståen
de åldrings oro inför de sista åren av sin levnad: ”för denna emot dem härigenom bewiljade
wälwilja wara förbundne att med samma ömhet gå mig tillhanda hädanefter, som före denna
min Testmentariska disposition samt tillse och ombesörja, då der högste Guden behagar mig
hemkalla, att jag med heder och anständighet må komma till mitt vilorum”.
Den 26 juni 1829 förevisar han testamentet ytterligare en gång för länsman Sundström och
kronobefallningsman Upmark, vilka genom påskrift betygar att han erkänt dess innehåll. På
hösten 1828 flyttar han till Brita Lena och Lars Andersson vid Söderby. I mantalslängden upp
tas han då som inhyses fattighjon.

Generationsskifte
Lars Andersson var född vid Söderby den l juni 1793. Han var son till Anders Larsson och
Maria Jacobsdotter, och hade tre äldre bröder, Anders, Olof och Jacob. Fadern dör redan om
kring år 1800, han var ungefär 1015 år äldre än hustrun Maria, som då är i 50årsåldern. Sö
nerna är 21, 16, 10 och 7 år gamla. Av dessa dör den näst yngste, Jacob, troligen kort därefter.
Omkring 1812 är Lars skriven för hemmanet, han är då i 20årsåldern. De båda äldre bröderna
har troligen flyttat, kanske gift sig med arvtagerskor till andra gårdar. År 1822 gifter sig Lars
med Brita Lena Öhman, som tidigare omtalats. Under de närmaste åren får nu Lars och Brita
Lena tre barn, Anders född 1823, Lars född 1825 och Brita född 1829.
På hösten 1829 flyttar så familjen till Björnholmen. Den åldrige Erik Åkerman, han är nu 86
år gammal, följer med men dör redan den 13 november.
I bouppteckningen efter Åkerman upptas 1/8 mtl Björnholmen till 500 Rd. Förteckningen
upptar i övrigt endast ett fåtal poster och visar vad en gammal man kan ha behållit av person
ligt lösöre: två guldringar, en silverdosa, en silversked, en tallrik och ett stop av tenn, en
brännvinspanna med tillbehör, en bila och ett väggur med mässingsverk. Därutöver finns ock
så ett bord, en säng, två kistor, litet gångkläder samt en ”Koo til färjen blekröd”.
Han har också tre utestående fordringar enligt reverser på tillsammans 88 Rd 24 sk. Boet upp
ges av Lars och Brita Lena och värderas av de båda bönderna i Östra och Västra Vitsgarn.
Under de 23 år Åkerman var ägare till halva Björnholmen, verkar han inte själv ha tagit någ
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on aktiv del i det dagliga arbetet där. Intrycket blir att fram till dess han år 1823 upprättar och
offentliggör sitt testamente var det Olof Lättström som hade det huvudsakliga ansvaret. Tiden
därefter synes Lars Andersson ha försökt att genom drängar och pigor hålla jordbruket igång
till dess han själv flyttade dit år 1829.
Några namn förekommer i husförhörslängderna, sålunda från år 1810 och några år framåt en
änka Cajsa Ersdotter från Utö med döttrar Anna Stina och Hädda. Under rubriken ”Hos Lars
Andersson skrifne” förekommer efter 1823 olika pigor och drängar, vilka oftast stannar bara
ett eller två år. Flera av dem kom från Lars Anderssons hushåll i Söderby.
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1820- OCH 1840-TALET
Rundbergs tvist med Söderholm
Pär Söderholm, som sedan 1822 var gift med Lättströms änka Anna Catharina Pehrsdotter,
blir själv änkling år 1828 som tidigare omtalats. Natten till den 8 februari detta år dör Anna
Catharina av slag, 62 år gammal. Lars Magnus Rundberg anser sig nu vara oförhindrad att till
träda sitt arv på Björnholmen i kraft av Lättströms testamente från 1813. Bouppteckning efter
Anna Catharina uppfattar han som en närmast oviktig formalitet. Den 22 februari 1828 upp
rättar Lars Magnus och fadern Magnus denna tillsammans med Erik Ersson i Bjurshagen och
Olof Olsson i Vitsgarn. Bouppteckningen visar en behållning på 865 Rd 8 sk.
Den här tiden var det vanligt att man gjorde auktion på kvarlåtenskapen vid någons frånfälle.
Auktionsprotokoll finns endast i undantagsfall bevarade, men sterbhuset brukade köpa tillba
ka sådant man ville behålla. Om man jämför denna bouppteckning med den som upprättades
efter Lättströms död 7 år tidigare, återfinns samma sak i båda på åtskilliga ställen. Exempelvis
10 st tenntallrikar, en tennskål med lock och ett tennstop var sådant som sterbhuset velat be
hålla. Kreatursbeståndet, 1 häst, 23 kor, 56 får och ett par grisar samt åkerredskapen är un
gefär lika i båda bouppteckningarna. Fiskredskapen däremot hade fått förfalla. Lättström efter
lämnade 3 kompletta notar, 10 skötar och 12 nät; 7 år senare noteras “1 st sköte, 9 st obrukbara skötar, 1 parti obrukbara nät”, av notarna fanns bara tögarna kvar.
Anna Catharina Pehrsdotter var också påfallande välutrustad med klädespersedlar. Inte mindre
än 9 klänningar av olika material och färg och 12 schalar och halsdukar förutom pälsar, kap
por, kjolar, koftor och förkläden.
Lars Magnus Rundberg anser nu att Pär Söderholm kan betraktas enbart som brukare eller
arrendator, och en sådan kunde sägas upp vid ägarskifte enligt då gällande lagar.
Söderholm flyttar men känner sig misslynt över avhysningen och stämmer Rundberg till som
martinget 8 maj 1828. I stämningsansökan påpekar han:
att han bör ha fått åtnjuta laga fardag och få ersättning för den skada han lidit genom den
enligt hans mening olaga uppsägningen.
att bouppteckningen skett med oreda och vårdslöshet och att en del som bort vara med ha
de uteslutits.
att han vill ha ut sin giftorätt i boet.
Rundberg företräds vid rättegången av kronobefallningsman Upmark enligt fullmakt, och den
ne framvisar testamentet och menar att i kraft av detta har Rundberg rätt att omedelbart sätta
sig i besittning av arvet. Han uppvisar även bouppteckningen, där det intygas att Söderholm
godvilligt uppgivit boet.
Söderholm protesterar, och påstår att han endast under tvång uppgivit boet och vill ha upp
skov till nästa ting för att skaffa fram bevis på de felaktigheter han anser finns i bouppteck
ningen.
Häradsrätten beviljar uppskovet, men ålägger därutöver Söderholm att skaffa fram bouppteck
ningen efter Lättström från 1821 för att kunna bedöma målet på rätt sätt. Söderholm föreläggs
ett vite på 6 Rd 32 sk. om bouppteckningen inte finns med vid nästa ting.
Vid hösttinget 8 oktober 1828 företräds svarandesidan som förut av Upmark, medan Söder
holm biträds av protokollssekreteraren Östling. Denne anför inför rätten att svarandesidan
måste styrka att testamentet var lagligen bevakat för att kunna ha rätt till något arv och an
märker på att bouppteckningen inte underskrivits av någon under edsförpliktelse. Dessutom
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upptar bouppteckningen inte något av boets skulder, här hänvisar han till olika lagrum i 1734
års lag: “Dör man och är gäld i boet, tå skall den af oskifto gäldas, och arfwingarne skiften
det åter är. Ingen hafwe wåld skifto något arf, eller testamente taga, förr än gäld gulden är”,
med flera paragrafer. Med stöd av detta yrkar han att ny bouppteckning måste upprättas. Att
granska bouppteckningen efter Lättström anser han helt onödigt och inte ha något med målet
att göra.
Därefter framlägger Östling en räkning på vad Söderholm anser sig ha att fordra av Rundberg.
Räkningen upptar värdet av utebliven avkastning från Björnholmen samt värdet av vid hans
avflyttning förefintlig ved, hö, halm, råg, vete m m.
I detta anser sig Söderholm ha giftorätt med två tredjedelar. Dessutom tillkommer rättegångs
kostnader och arvode till Östling, tillsammans 233 Rd.
Till detta svarar Upmark, att testamentet var helt i sin ordning lagligen bevakat. Däremot hade
Söderholm inte med sig Lättströms bouppteckning, trots att han fått vitesföreläggande, och
Upmark yrkar nu att Söderholm skall fällas till det åsatta vitet. Dessutom anser han att hela
käromålet skall ogillas.
Häradsrätten överväger detta, och beslutar att Söderholm fälls till sitt vite, men Lättströms bo
uppteckning vill man fortfarande se, och uppskjuter målet ännu en gång till nästa ting då Sö
derholm skall infinna sig med bouppteckningen, eljest förlorar han all talan i målet.
Vid vintertinget 6 februari 1829 uteblir Söderholm och sänder inte heller något ombud. Up
mark förmodar att Rundbergs fordran i boet med tillagd ränta kan överstiga boets tillgångar,
och yrkar därför inte längre att målet skall läggas ned.
Söderholms ombud Östling hade inte tillfälle närvara vid nästa ting den 6 maj 1829.1 stället
uppträder kammarskrivaren Tiwander med fullmakt från Östling och ett skriftligt anförande
från denne att läsas upp inför rätten. Han har även med sig en kopia av bouppteckningen efter
Lättström. Av denna framgår att boets tillgångar efter Lättströms död ökats från 749 Rd 15 sk.
till 865 Rd 8 sk., vilket Östling påpekar i sin inlaga, och menar att Söderholm genom denna
förbättring av boet också ägde giftorätt i detsamma. Söderholm hade ju tydligen inte föror
sakat boets skulder, vilket för övrigt svarandesidan heller aldrig påstått, och därför anser Öst
ling det orättvist att Söderholm ensam skall betala dem.
Nu hade emellertid Rundberg efter tre rättegångar på den fjärde troligen tröttnat på allt bråk
om det tillkommande arvet. I och för sig var han inte beroende av Björnholmen, han hade sin
försörjning av tullverket vid Älvsnabben där han var född och uppväxt och säkert trivdes.
För hans räkning framlägger nu Upmark ett anbud om förlikning. Rundberg avstår från alla de
anspråk på Björnholmen som morbroderns och mosterns testamente berättigar honom till
emot att Söderholm betalar den gamla skulden med upplupen ränta och dessutom ersätter hon
om för de begravnings och bouppteckningskostnader han haft för både Olof Lättström och
Anna Catharina Pehrsdotter. Dock med det förbehåll, att om kärandesidan avslår anbudet, så
skall det lämnas utan avseende vid målets fortsatta handläggning.
Inför denna för kärandesidan oväntade vändning blir Tiwander helt ställd, och kan inte göra
annat än begära att målet uppskjuts så att han får tillfälle att höra hur Söderholm ställer sig.
Häradsrätten beslutar med anledning av vad som hittills förevarit:
att uppskjuta målet till nästa ting.
attny bouppteckning skall förrättas på Björnholmen den 26 juni 1829 under överinseende
av länsman Sundström, då alla inblandade förständigas att närvara vid ett vite av 10 Rd
vid uteblivande.
att boet står under svarandesidans vård till dess annat förordnas.
Parterna träffas ånyo vid hösttinget 29 september 1829, och nu framkommer det att någon
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bouppteckning blev aldrig av den 26 juni. Alla hade infunnit sig utom Söderholm. Upmark yr
kar nu att Söderholm fälls till det åsatta vitet 10 Rd, och dessutom förlorar rätten att få en ny
bouppteckning hållen. Han anser att Söderholm bara försöker fördröja målets avslutande. Vid
are meddelar han att det tidigare lämnade förlikningserbjudandet står fast.
Östling svarar på detta att Söderholm helt riktigt inte kan undgå böter för sitt uteblivande, men
att ny bouppteckning ändå måste hållas därför att häradsrätten en gång beslutat att så skall ske.
På den utsatta dagen hade Östling själv varit sjuk, och Söderholm hade han inte kunnat få fatt
på därför att han inte visste var han för tillfället bodde. Beträffande förlikningserbjudandet
meddelas att Söderholm avvisar detta, då han anser att han inte får någon fördel av det. Dess
utom menar han att Rundberg bör på laglig väg genom stämning söka få ut sin fordran i boet.
Häradsrättens beslut denna gång blir:
att länsman Sundström skall förrätta bouppteckning den 16 november vare sig parterna är
närvarande eller inte, samt
att målet uppskjuts än en gång.
Vid vintertinget den 2 februari 1830 kommer så upplösningen, och målet avslutas inför rätta.
Länsman Sundström lägger fram protokollet från bouppteckningen, som nu äntligen slutförts.
Denna bouppteckning finns inte bevarad. I vad mån den skiljer sig från den av Magnus Rund
berg upprättade, kan vi inte veta. En granskning av den ursprungliga ger dock intrycket att den
är utförd med omsorg och noggrannhet ända ned till grytkrokar och diskställ.
Vad Söderholm kunnat ha att invända är svårt att se, möjligen då redigering och inbördes ord
ning av de olika posterna.
Upmark, vilken är den ende närvarande av parterna, meddelar därefter att tvisten bilagts i go
do. Parterna hade gjort en skriftlig överenskommelse med huvudsakligt innehåll att Rundberg
avstår 1/8 mtl Björnholmen både lös och fast egendom till Söderholm mot ett vederlag av
1333 Rd 16 sk Banco, samt att Rundberg även ikläder sig betalningsskyldigheten för sterbhus
ets skulder 250 Rd 40 sk Riksgälds.
Söderholm får tillträda Björnholmen den l mars 1830, men dessförinnan eller senast denna
dag skall köpeskillingen vara erlagd. Överenskommelsen är undertecknad vid Sågen i Väs
terhaninge den 17 november av Söderholm och den 20 december 1829 av Rundberg. I och
med detta lägger häradsrätten ned målet.
Vi vet emellertid att sedan Söderholm flyttat från Björnholmen på hösten 1828 återkommer
han aldrig. År 1829 sålde han sin andel i den efter fadern ärvda fasta egendomen med 2/3 till
sin bror Olof för 444 Rd och resterande 1/3 till systern Greta för 222 Rd. Detta räckte dock in
te för att lämna Rundberg fullt vederlag för Björnholmen. Han hade kanske haft förhoppning
ar om att kunna skaffa fram resten, men detta lyckades i så fall inte.
Den 14 oktober 1830 gav han upp, och lämnade Rundberg ett dokument där han avsäger sig
alla anspråk på Björnholmen och ger Rundberg full frihet att söka lagfart med stöd av Lätt
ströms testamente.
Om Söderholms senare öden är inte så mycket känt. Troligen förde han en rätt kringflackande
tillvaro. Under året 1836 är han skriven i Dalarö församling, prästen noterar:
”ärlig, till äktenskap ledig, läsning innantill något, kunskap och förstånd enfaldigt”.
År 1838 återfinns han som dräng vid Stadsberga i Österhaninge och där dör han den 7 juni, 43
år gammal. Kvarlåtenskapen utgjordes av ett fickur och några gångkläder, tillsammans värd
erat till 15 Rd 27 sk. Mot detta fanns en skuld på 21 Rd 28 sk, varför dödsboet visade under
skott.
Nils Wilhelm Upmark företräder ånyo Rundberg vid vintertinget den 5 februari 1831 och an
söker nu om lagfart med stöd av Lättströms testamente och Söderholms frånsägelse av sina
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anspråk.
Häradsrätten godtog dock inte detta enbart, utan vill även se såväl testamentet i original som
Lättströms åtkomsthandlingar för Björnholmen.
Dessa dokument framlägger Upmark vid sommartinget 28 maj 1831, och nu anser sig härads
rätten oförhindrad att lämna första uppbud på förvärvet av Björnholmen. Andra uppbud med
delas den 8 oktober 1831, tredje uppbud den 31 januari 1832, och då dessa förblev oklandrade
meddelas slutligen laga fasta vid sommartinget 1832.

Fjärrstyrning från Älvsnabben
Vid Pär Söderholms avflyttning år 1828 efterträddes han av en annan man, Johan Erik Edman.
I längderna noteras han som brukare, vilket bör indikera att han innehaft gården på arrende.
Den nye brukaren Erik Edman var född på Dalarö den 25 juli 1786 och tillhörde en släkt av
lotsar. Vid den här tiden år 1828 var han 42 år gammal och gift med Anna Werner, som var 14
år äldre än han själv. Han innehade en tjänst som dykeriuppsyningsman och var bosatt på Jut
holmen. Titeln dykeriuppsyningsman behåller han även i fortsättningen.
Några år efter flyttningen till Björnholmen dör hustrun Anna Werner den 3 november 1831 av
vattusot, 61 år gammal.
Ungefär ett år senare, gifter Edman om sig med änkan Maja Stina Olsdotter. Hon var född på
Frinsholmen år 1802, föräldrarna kom ursprungligen från Västerhaninge, men hade flyttat till
Muskö 1792. Omkring 1812 eller 1813 flyttar de till V. Vitsgarn, där Maja Stina växer upp.
Hon har sedan med vissa avbrott tjänst som piga på olika håll, bl a Rummet, Valinge och
Älvsnabben. År 1830 flyttar hon till Sund, och gifter sig där med änklingen Pär Persson. Den
ne dör emellertid redan året därpå 39 år gammal efter endast några månaders äktenskap.
Bröllopet mellan Maja Stina Olsdotter och Erik Edman står på Björnholmen den 18 novem
ber 1832, hon är nu 30 år och han 46. Sonen Jan Olof föds den 5 januari 1833. Edman stannar
inte på Björnholmen i mer än drygt 4 år, 1833 flyttar han med familjen till Mälby, och där
föds sonen Carl Erik den 24 mars 1834. Detta år gick en svår koleraepidemi i landet, och Ed
man dör i denna sjukdom 48 år gammal medan han vistas ute på Huvudskär i oktober 1834.
Även Maja Stina dör, men tidpunkt och omständigheter har inte gått att klarlägga.
De små barnen omhändertas på olika sätt, Jan Olof kom till morbrodern Carl Olsson i V. Vits
garn, denne hade utsetts till hans förmyndare. När Carl Olsson flyttar till Sköldsvik år 1837
följer Jan med, och där dör han 1839, 6 år gammal.
Den yngre brodern Carl Erik, som bara var 6 månader vid faderns död, omhändertas av sin
moster Anna Olsdotter, gift med Olof Nilsson, som tidigare varit dräng vid V. Vitsgarn. Till
förmyndare för Carl Erik Edman utsågs morbrodern Carl Olsson och Lars Magnus Rundberg
vid Älvsnabben gemensamt. Förmynderskapet överflyttas sedan år 1841 till Pehr Pehrsson i
Sund.

Lars Anderssons korta tid på Björnholmen
Inte heller Lars Andersson kom att vara någon längre tid på Björnholmen. Efter att ha bott där
i bara något över två år dör han den 9 april 1831 av ”stark bröstfeber” endast 37 år gammal.
Den angivna dödsorsaken får väl tolkas som lunginflammation.
Brita Lena var nu vid 29 års ålder änka med 3 minderåriga barn, 8, 6 och 2 år gamla.
Vid Söderby hade Lars Andersson brukat hela familjens del av byn, ett halvt mantal. När han
flyttar till Björnholmen övertar hans äldsta bror Anders skötseln. Denne hade under de sista
20 åren bott på annan plats, troligen i Sorunda, men flyttar nu hem till Söderby.
Omkring 10 år senare, år 1840 är förhållandet detta, att Anders Andersson äger ¼ mtl, modern
Maria Jacobsdotter, som nu är över 80 år gammal och skröplig, äger l/8 mtl och Lars Anders
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sons arvingar, de tre barnen på Björnholmen, äger återstående 1/8 mtl. Den näst äldste av Lars
Anderssons syskon, brodern Olof omtalas inte, antingen har han sålt sin del till de övriga eller
också har han dött.
Till Brita Lena Öhman på Björnholmen kom under våren 1832 en dräng som hette Jan Henric
Sundberg. Han var född vid St. Ählby i Ösmo den 4 januari 1805 som son till Eric Jansson
och Hedvig Bengtsdotter, och var vid den här tiden 27 år gammal. Hösten 1831 hade han
kommit från Ösmo till Valinge och därifrån till Björnholmen.
Vid fardagen sista veckan i oktober 1832 flyttar han tillbaka till Ösmo men redan om en må
nad återvänder han till Björnholmen, och den l december gifter han sig med änkan Brita Lena
Öhman. Hon väntar då redan deras första barn.

L. M. Rundberg flyttar till Björnholmen
Sedan Erik Edman flyttat kom ingen ny brukare till Lars Magnus Rundbergs del av Björn
holmen. Lars Magnus försökte hålla jordbruket i gång med hjälp av drängar och pigor medan
han själv var bosatt på Älvsnabben. Av en slump kom alla drängarna att heta Ersson. Magnus
Ersson kom 1833 från Sånö, flyttade 1835 till Ornö, följdes av Olof Ersson som 1837 flyttade
till Hammar. Jan Anders Ersson kom från Herrstugan och dog på Björnholmen 1840.
Att försöka fjärrstyra ett jordbruk utan att på platsen ha någon som kände ett direkt ansvar kan
vålla en del bekymmer, som följande utdrag ur domboken för sommartinget 1833 visar.
”På ansökning der om af Sjötullswaktmästaren Lars Magnus Rundberg och förebragte giltige
skäl fann Härads Rätten godt att med upplifwande och förnyande af äldre förbud fastställa ett
förhöjt wite af 6 Rd 32 sk Banco, hwartill utom böter efter Lag och skyldighet att skadan
ersätta en hvar sig hädanefter förfallen gör, som ofredar ägorna till dett bemälde Rundberg
tillhörige 1/8 Mantal i Frälsehemmanet Björnholmen på Muskön, det ware sig antingen
genom Skogshygge, Jagt, Fiske, oloflige wägars tagande öfwer åkrar och ängar samt
gärdesgårdars grindars och leds nedbrytande och öppneställande så att skada der igenom
sker, eller på hvad annat obehörigt sätt som hälst: Dock bör detta förbud, såwida det skall
för gällande anses och kunna wid förefallande tillfällen tillämpas, en gång hvarje år upläsas
i Muskö Församlings kyrka”.
Jan Henric Sundberg, som är närvarande vid tinget, instämmer i detta och begär att det skall
gälla även för hans del av Björnholmen.
När drängen Jan Anders Ersson på Björnholmen dör på våren 1840, beslutar Rundberg att
flytta dit och själv ta över jordbruket.
Han kände sig dock inte helt kry, och fruktade att kanske inte ha så lång tid kvar att leva. Rätt
snart efter flyttningen, den 14 maj upprättar han sitt testamente. En tid därefter, den 27 juli dör
han, 41 år gammal. Dödsorsaken anges vara vattusot, troligen led han av dåligt hjärta.
I testamentet föreskriver han att hustrun skall ärva en tredjedel av den lösa och fasta egendom
en, resten fördelas på barnen. Om denna föreskrift skulle upphävas i domstol, skall hon ändå
ha 1100: Rd, vilket tydligen varit hennes egna pengar, och dessa hade använts för att reglera
skulder i sterbhuset efter Anna Catharina Pehrsdotter. Från Pär Söderholm hade inga bidrag
lämnats, fast Rundberg nog ansåg att denne varit närmast att betala. Slutligen föreskriver han
att om hustrun gifter om sig, får hon bara behålla en tredjedel av lösöret
Bouppteckningen vittnar om ett visst välstånd. Vanligt den här tiden var att samla på silver
skedar om man kunde, och här fanns ovanligt många, dessutom flera silverbägare. Bland guld
föremålen märks en kedja värderad till 30 Rd, att jämföra med en häst, som värderades till 20
Rd.
Hushållet var välförsett med kopparkärl inklusive brännvinspanna, likaså med tenn, 15 tenn
tallrikar med tillhörande skålar och fat.
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Jordbruket var den här tiden ännu inte så utvecklat, plog saknas, det fanns bara årder och harv,
hövagn för sommaren och kälkar och skrinda för vintern. Av kreatur fanns en häst, två kor, en
kviga, sex får, sju lamm och tre grisar. Man förstår att fisket haft stor betydelse som biinkomst
under tiden på Älvsnabben. Rundberg ägde en bonot och halvparten i två andra notar, 15 sköt
ar, 27 nät, tre båtar varav en större med segel samt en färja.

Jan Henric Sundberg och hans barn
På den andra hemmansdelen bor sedan 1832 Jan Henric Sundberg med hustrun Brita Lena.
Hennes barn med Lars Andersson växer upp och får tidigt söka sig arbete. Sonen Anders flyt
tar till Norrtorp 1837, 14 år gammal. De båda syskonen Lars och Brita lämnar hemmet några
år senare
Som tidigare omtalats hade Olof Lättström i sitt äktenskap med Anna Catharina Pehrsdotter
förvärvat l/8 mtl Björnholmen. Men därutöver hade Anna Catharina också som enskild egen
dom i arv efter sin mor Carin Ersdotter, Erik Åkermans hustru, vid moderns död 1820 erhållit
hälften av en tredjedel av 1/8 mtl dvs 1/48 mtl. Den andra hälften av tredjedelen ärvde systern
Maja Pehrsdotter i Ösmo. Då Anna Catharina dör 1828 utan bröstarvingar går arvet till den
kvarlevande systern Maja, som därigenom blir ägare till 1/24 mtl. Då även hon dör 1832 för
delas arvet på hennes barn Per Erik och Lars Olof med 2/120 mtl vardera och på Brita Lena
med 1/120 mtl.
Jan Henric och Brita Lena köper nu ut hennes bröder Per Erik och Lars Olof ur Björnholmen
för 266 Rd 32 sk. Köpebrevet är daterat den 16 mars 1833 och fastebrev erhålls den 16 juni
1835. På så sätt kom makarna att gemensamt äga 4/120 mtl och Brita Lena ensam 11/120 mtl.
I äktenskapet med Jan Henric Sundberg får Brita Lena 6 barn, Jan Petter född 15 juni 1833,
tvillingarna Anna Lena och Maria Sofia födda 23 december 1835, båda dör året därpå, Anna
Lena vid 2 och Maria Sofia vid 5 månaders ålder. Den 21 juli 1837 föds Maria Sofia, som se
dermera kom att vara bosatt på Björnholmen till sin död, och slutligen den 12 juli ytterligare
ett par tvillingar, Stina Greta och Anna Lena. Man kan här se exempel på det dåtida bruket att
ge ett yngre barn samma namn som ett äldre syskon som dött vid späd ålder.
På hösten 1844 blir Jan Henric sjuk och förs till sjukhus i Stockholm. Där dör han den 20 ok
tober, 39 år gammal. Dödsorsaken anges vara kramp.

Delning av skogsmark
Från 1844 och en tid framåt finns nu på Björnholmen två änkor som hemmansägare, Brita Le
na Öhman med 4 minderåriga barn, Jan 11, Maria 7, och tvillingarna Stina och Anna 5 år,
samt Anna Stina Rundberg med 2 barn, Carl Magnus 12 och Anders Axel 8 år. Hennes dotter
Sofia Christina, 19 år, flyttar samma år till Nämdö.
Man kan notera att Brita Lena enligt den gamla sedvänjan behöll sitt flicknamn Öhman, me
dan Anna Stina antog makens namn Rundberg, ett bruk som under 1800talets senare hälft så
småningom blev allmänt.

Brita Lena Öhman (bomärke)

Anna Christina Rundberg (bomärke)

Vid storskiftet 1824 gjordes ingen uppdening av skogsmarken. Detta visar sig med tiden vara
en olägenhet, kanske anledning till osämja.
I januari 1845 tar Anna Stina Rundberg initiativet och ansöker hos Länsstyrelsen om delning
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av skogsmarken. Lantmätare H. R. Stenberij förordnas att utföra förrättningen, och han an
länder till Bjömholmen den 14 maj i blåsigt och regnigt väder.
Förrättningen börjar med att 1699 och 1824 års kartor studeras. Lantmätaren finner då, att den
uppdelning av åker och äng som gjordes 1824 inte var särskilt lämplig för en fortsättning med
uppdelning även av skogsmarken. Han rekommenderade att i stället göra ett laga skifte som
innefattar även inägorna, så att dessa kan få en bättre och naturligare anslutning till skogsskif
tena.
Mot detta protesterar änkorna, dels av hänsyn till den kostnad detta skulle innebära, dels för
den stora skiljaktigheten i värde av skogen på olika delar av ön, varför de vill ha en uppdel
ning i flera mindre skiften för att det skall bli så rättvist som möjligt.
De får då veta att detta inte är tillåtet enligt skiftesstadgan. Efter överläggningar sinsemellan
enas änkorna om att i så fall bara begära sämjedelning av skogsmarken.
1824 års karta upptar ingen skogsmark, och på 1699 års karta finns inga skiljaktigheter i skog
ens beskaffenhet antydda. En ny karta måste alltså upprättas och Stenberij och en lantmäteri
elev påbörjar arbetet omedelbart. Till biträde vid värdering och gradering av marken har de två
gode män.
Arbetet tar 8 fulla arbetsdagar och resultatet är kartan som här visas på sidan 65. På kartan står
att den är ritad 1844. vilket är felaktigt, rätta årtalet är 1845, detta bestyrks av andra dokument.
Delägarna granskar nu skiftesbeskrivning och rågångar, varvid Anna Stina Rundberg anser att
på östra skogen har skifte A bättre timmerskog än skifte B. På gode männens inrådan märker
man på skifte A ut 25 timmerträd, som blivande ägaren till skifte B skall avverka inom 5 år.
De nya rågångarna har på bilden markerats något kraftigare än på originalkartan. Siktlinjer
huggs ut och råmärken iordningsställs, några av dem finns kvar än i dag. Östra skogen, mel
lanskogen och västra skogen är alla delade mitt itu, de sex delarna åsatta beteckning A eller B,
valda så att skifte A skall vara likvärdigt med skifte B.
Till förrättningsprotokollet, skiftesbeskrivningen och kartan är fogat ett avtal ägarna
emellan. I avtalet bestäms bl a vad som fortfarande skall vara gemensamt. Dit hör alla holmar,
fiskevattnet, källan och vägen dit samt notgården vid Båtsudden. Några hus i Källhagen
kommer att ligga på grannens mark, och man bestämmer att någon flyttning av dessa kan
markägaren inte påfordra förrän om tre år. Den ved som finns huggen på skogen delar man
sinsemellan lika. Slutligen förklarar man, att hur än lottningen utfaller, skall man vara nöjd
med den del man får.
Lottningen utfaller så att Brita Lena Öhman, ägare av åker och äng littera A, erhöll skogsmark
littera B, och Anna Stina Rundberg, ägare av åker och äng littera B, erhöll skogsmark littera
A.
Ägosplittringen var nu så stor, att ett omfattande system av gärdesgårdar behövdes, särskilt
som var och en bara kunde låta kreaturen beta på sin egen skog. Man ber därför Stenberij sta
ka ut och mäta alla gärdesgårdar och göra en rättvis fördelning av stängselskyldigheten ägarna
emellan. Detta arbete är klart den 4 juni 1845, och visar en total gärdesgårdslängd på 10.374
alnar, vilket kan uppskattas till något över 5.600 störpar. Båda ägarna svarar för 5.187 alnar
vardera, fördelat så att i första hand stänger envar för sin egen åker och äng, och därefter ut
jämnat med andelar rågångsgärdesgård på skogen. Man överenskommer att alla stängsel och
grindar skall vara färdiga till den l juli 1846, kostnaden för förrättningen blev 78 Rd 34 sk att
delas lika mellan ägarna. I dagens penningvärde motsvaras detta av ungefär 5.000 :.
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1840- OCH 1860-TALET
Anna Stina Rundbergs bekymmer med drängar
Av förståeliga skäl var det inte så lätt för en änka med minderåriga barn att själv bruka jorden.
En vuxen arbetskarl för de tyngre sysslorna blir nästan ofrånkomligt om allt skall fungera.
Den första tiden efter mannens död arrenderar Anna Stina Rundberg ut jordbruket till drängen
Olof Nilsson vid V. Vitsgarn på basis hälften var. Nilsson var gift med Anna Olsdotter från V.
Vitsgarn sedan 1826 och hade sedan 1827 bott på olika platser på Södertörn, men återvänder
nu 1840 till Vitsgarn. Med sig har han fostersonen Carl Erik Edman, hustruns systerson, som
han haft hand om sedan 1834 då fadern Erik Edman dog. Carl Erik kommer 1841 till Dalarö,
där han troligen omhändertas av släktingar till sin far. Olof Nilsson flyttar dock redan 1843 till
Västerhaninge. Under resten av 1840talet sköter hon jordbruket med hjälp av de halvvuxna
sönerna Carl Magnus och Anders Axel samt drängar och pigor.
Vid flyttningen till Björnholmen var en dräng i tjänst, han hette Olof Andersson och härstam
made från Öland. Han flyttar dock på våren 1844 och måste omedelbart ersättas. På sätt och
vis hade Anna Stina Rundberg hamnat i en situation som för tankarna till madam Flod i
Hemsöborna. Att skaffa pålitlig arbetskraft är inte alltid det lättaste, som det följande visar.
Den nye drängen hette Petter Svensson och hade kommit till Muskö från Tyresö ett år tidig
are. Han var 43 år gammal, född i Kristianstad år 1801 och ogift. Det visar sig snart att Svens
son var ett olämpligt val. Han var alltför begiven på brännvin och hade dessutom dåligt ölsin
ne. När han var berusad, vilket tycks ha hänt onödigt ofta, for han ut i hotelser och skällsord,
och även när han var nykter visade han ett allmänt otrevligt och arrogant uppträdande.
Anna Stina Rundberg försökte bli av med honom och sade upp honom hösten 1844 till flytt
dagen 24 oktober. Med hot och pockande förmådde han dock henne att ha honom kvar till
nästa flyttdag den 24 april. Dessförinnan inträffade emellertid några händelser som gjorde att
Svenssons drängtjänst fick ett plötsligt slut.
Efter sedvanan den tiden hölls auktion på lösöret vid ett inträffat dödsfall, och nu hade man
den 4 och 5 april haft auktion hos änkan Brita Lena Öhman. Hennes bror fjärdingsmannen P.
E. Öhman och några andra fastlandsbor hade övernattat hos Brita Lena efter att ha övervarit
auktionen. Före avfärden till fastlandet var alla på förmiddagen den 6 april samlade till frukost
hos Brita Lena, även Anna Stina Rundberg deltog.
Under det de sitter till bords kommer Petter Svensson fram till stugan, stannar utanför och ry
ter åt Anna Stina Rundberg “hvarföre sitter du der och kråmar dig, kom i stället och gif mig
middag, annars slår jag in fönstret”. Anna Stina Rundberg går genast över till sin stuga, som
låg bara ca 20 meter därifrån.
Ett par minuter senare kommer ett av hennes barn inspringande “samt omtalade det Svensson
höll på att göra af med modren”. Några av karlarna med fjärdingsman Öhman i spetsen skyn
dar över till den andra stugan, där de finner att Svensson tryckt ned Anna Stina Rundberg på
sängen och tagit ett kraftigt struptag på henne. Öhman sliter upp Svensson ur sängen och ger
honom en ordentlig örfil, åtföljt av utskällning (”förehållit honom hans ofog”).
Båda änkorna var nu så uppskrämda, att de inte vågade ha Svensson, berusad och vildsint,
kvar på Björnholmen, utan Öhman och de övriga fastlandsborna fick ta honom med sig till
länsman där han sattes i häkte.
Att det skulle bli tingssak av detta var helt klart. Länsman Prochaeus bad prästen på Muskö
sammankalla en sockenstämma för att få ett yttrande om Svensson av dem som bodde när
maste grannar med Björnholmsborna. Enligt protokollet anförde Magnus Larsson i Ö. Vits
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garn “det han ansåg bemälte Swensson såsom mindre säker, och liksom lömskt sinnad, hwilken sinnesstämning synnerligast wisar sig, då Swensson är i rusigt tillstånd, och hwarpå flere
exempel lära förefinnas”.
De övriga instämde med Magnus Larsson, och alla önskade att Svensson måtte försvinna från
orten så snart som möjligt.
Vid det följande urtima tinget berättade Anna Stina Rundberg om andra tillfällen då Svensson
varit våldsam och oregerlig, hotat slå in fönster, ge sonen Carl Magnus stryk eller förgripit sig
på henne själv. Inget av detta kunde hon dock leda i bevis, inga vittnen fanns: “Svensson, härefter hörd, förnekade helt och hållet åtalade tilldragelse, med förklarande, att han deremot
alltid varit mycket mån om Målsägaren, som till och med erbjudit Svensson äktenskap, hvilket
han likväl till sin lycka undvikit, emedan hon skall vara mycket svår och elak”. Häradsrätten
tog inte stor hänsyn till Svenssons försvarstal, utan dömde honom till 10 dagar på vatten och
bröd, därefter skulle han på nästa ting göra offentlig avbön till Anna Stina Rundberg.

Anders Ahl
Efter ett års bekymmer med Petter Svensson var det dags för nästa dräng, han började tjänsten
den 24 april 1845, hette Anders Olof Andersson och honom få vi anledning återkomma till
längre fram. Under åren 184243 hade Anna Stina Rundberg nämligen ytterligare en dräng i
sin tjänst.
Det var den med tiden kände och smått legendariske Anders Ahl, som sedermera kom att bli
bofast på Björnholmen till sin död. Om honom finns åtskilliga anekdoter bevarade i folks
minne i bygden, många av dessa kan återföras till hans vidskepelse och tro på mystiska väsen
som befolkade omvärlden och med sin kraft påverkade människors öden. Han var en enstör
ing som gick sina egna vägar i förhållande till andra människor, han var en stor djurvän och
han levde nära naturen, fast kanske delvis av tvång.
Anders Ahl var född den 4 januari 1819 i Tyresö församling. Föräldrarna uppges vara torparen
Johan Lind och dennes hustru Greta Jonsdotter. Familjen hade på 1820talet flyttat från Ty
resö till Botkyrka till ett torp under Riksten.
Fadern dör där på 1830talet, och Greta Jonsdotter söker sig till Västerhaninge, som var hen
nes födelsebygd. Med sig har hon barnen, utom Anders även brodern Carl född 1822 och sys
tern Anna född 1828.
År 1836 kommer hon med barnen till Arbottna, enligt uppgift från Sorunda, men sedan sking
ras familjen. Carl Ahl dör 1838, 14 år gammal, system Annas öde är okänt. Anders Ahl flyttar
1837 till Västerhaninge, 1838 åter tillbaka till Muskö, till Valinge Nedergård. Var modern
uppehåller sig är okänt, troligen bor hon i Västerhaninge. Vid Valinge arbetar Anders Ahl som
”tjenstgosse”, han är nu 19 år.
Från tiden vid Valinge berättade han själv om en märklig händelse som inträffade en vårdag
då han stod på vedbacken och högg ved.
Våtängen var den här tiden inte utdikad, och på våren översvämmades den ofta. Den här dag
en hade en stor gädda tydligen förirrat sig från Valinge träsk upp i ett utfallsdike som fanns på
ängen. En havsörn får syn på gäddan, dyker och sätter klorna i ryggen på denna. Men gäddan
är så stor att örnen inte förmår lyfta, utan vilt flaxande måste följa med medan gäddan simmar
vidare i diket.
Färden får ett plötsligt slut vid en gärdesgård som korsar diket. Örnen följer med under vatt
net, men nu lossnar greppet om gäddan och denna blir fri. Ahl påstod att örnen sedan satt län
ge på gärdesgården och torkade fjädrarna och kände efter om kroppen var hel efter den våld
samma kollisionen.
År 1839 bor han på Frinsholmen och de tre följande åren är han dräng hos tre bönder, Anders
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Olsson i Sånö, Per Persson och Olof Olsson i Sund. Han är nu över 20 år gammal och det är
hög tid att påbörja konfirmationsundervisningen. Det går dock inte särskilt bra, i konfirma
tionslängden 1840 får han betyget ”intet innantill”, dessutom kom han på kant med prästen
Pehr August Stagnell. Troligen hade i vissa kretsar misstankar funnits om olovlig jakt, och
prästen frågar nu försåtligt om Anders kunde skaffa skogsfågel. Anders svarar bredvilligt att
det nog kunde ordnas, och visar med hjälp av vedträn framför kakelugnen hur det går till att
göra giller för skogsfåglar.
Prästen skriver nu ett brev till patron Pehr Levin på Ludvigsberg och ber Anders överlämna
detta. När patron Levin läst brevet får Anders stryk. Genom denna händelse fick Anders Ahl
en helt annan uppfattning om kyrkan och om prästens roll som själasörjare än han borde ha
haft. Läsa och skriva lärde han sig heller aldrig, katekesen fick tragglas igenom med någon
som stavade före medan han upprepade tills han nödtorftigt kunde utantill. Trots alla besvär
ligheter blev han slutligen konfirmerad år 1842, dock med betyget ”uselt”.
Samma år 1842 tar han tjänst hos Anna Stina Rundberg på Björnholmen, som tidigare omtal
ats. 1843 flyttar han åter till Frinsholmen där han troligen skaffat sig vänner och där bor han
en tid. Omkring 1845 är han tillbaka hos Anna Stina Rundberg. Av något skäl, kanske för att
han inte fann sig väl tillrätta med gårdens övriga drängar eller de med honom, kanske för att
kunna ta hand om sin mor Greta Jonsdotter, ber han Anna Stina Rundberg att få uppföra en
bostad åt sig på hennes mark.
Platsen valdes så långt bort från gården som möjligt, ute på den östra udden av Björnholmen.
Bostaden var mycket primitiv, med enkla brädväggar, några bräder på marken till golv och en
troligen av gråsten uppmurad eldstad. De omkringboende kallade den riskoja, vilket tyder på
att taket kan ha varit täckt med ris.
I husförhörslängden blir han nu upptagen bland ”lösa personer”, varmed menades sådana
som vistades i socknen utan fast bostadsort. Troligen ansåg han sig vara lös arbetskarl utan
husbonde och riskojan hade inget namn och betraktades inte av prästen som reguljär bostads
lägenhet.

Anders Ahlgren
År 1847 på vintern kom Anna Stina Rundberg, delvis genom yttre omständigheter, att få en
gift statdräng. Mannen hette Anders Ahlgren och var född 1816 i Brännkyrka. Då han var 16
år kom han som dräng till Muskö. År 1842, vid 26 års ålder, gifte han sig med Brita Stina Ers
dotter som då var 22 år gammal, född vid Rummet. Tillsammans bosatte de sig vid Ersholmen
som torparfolk.
Här bodde de till den 21 februari 1847, då en allvarlig olyckshändelse drabbade dem.
Den dagen, som var en söndag, ämnade de sig bort vid 3tiden på eftermiddagen, hon till Sånö
för att hämta mjölk, han i sällskap med bössan. Vintern var kall det året, och den här dagen
var kylan bister, troligen hade de inte mycket över nollgradigt inomhus heller. De båda barn
en, Hedda 4 år och Brita 3 år, bäddades därför ned för att inte frysa, elden ansågs vara släckt,
de sköt för spjället, lämnade hemmet och stängde ytterdörren med hasp och pinne.
En 14-årig gosse, August Sandberg, gick samtidigt i ett ärende från prästgården till skrädd
aren Carl Erik Lundqvist på Månsholmen och såg när de lämnade hemmet. I skymningen på
återvägen från Månsholmen ser han, då han går förbi Ersholmen, att rök tränger ut ur dörr
springan. Han går då in och finner att stugan är full av rök och att röken kommer från en drag
kista där ett barn ligger på rygg. Det är den äldsta flickan Hedda och August märker att hon är
bränd på armarna och halsen. Den yngre flickan ligger på golvet, båda är helt orörliga och
August tror att de är döda.
Förskräckt springer han tillbaka till Månsholmen och berättar för hustrun Catharina Charlotta
Lundqvist vad han sett. Fru Lundqvist följer med till Ersholmen, tittar in genom dörren, men
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kan inte se något då stugan är alldeles full med rök.
Hon vågar inte heller gå in, utan skyndar i stället upp till prästgården, där hon vet att hennes
man är. På vägen tillbaka till Ersholmen får skräddare Lundqvist se barnens mor Brita Stina
Ersdotter komma gående ute på isen på återväg från Sånö. Han ropar på henne, hon kastar i
från sig mjölkbyttan och hinner före honom in i stugan. Hon bär ut den äldsta flickan, som då
redan är död, den yngre flickan däremot är vid liv och återhämtar sig ute i friska luften.
Troligen hade Hedda ändå börjat frysa och krupit upp i spisen och lagt sig framstupa i den
varma askan. Ett glöd hade tänt hennes kläder och så var olyckan skedd. Dödsorsaken var nog
rökförgiftning, Brita som legat nere på golvet hade klarat sig bättre. De enda synliga eldslåg
orna kom från några sängkläder, och släcktes genast av Lundqvist.
Efter den händelsen ville ingen av föräldrarna stanna kvar vid Ersholmen. Något annat torp
var just då inte ledigt och på så sätt kom de att bli statfolk hos Anna Stina Rundberg. Anställ
ningen räknades från 24 april 1847, men de flyttade över till Björnholmen redan i mars och
stannade sedan till 1849 då de flyttade till Stockholm. Av barnen dog dottern Brita och föddes
sonen Jan Erik på Björnholmen.
Om Anders Ahlgren kan i övrigt berättas några episoder. Då han var torpare vid Ersholmen
hade han vintern 184546 varit fodervärd för en ko som tillhörde skräddare Lundqvist på
Månsholmen. På våren då kon överlämnades tyckte Lundqvist att hon var svältfödd och illa
omskött. Så snart de träffades gnällde han om detta, och till sist kom det till ordentliga kragtag
där skräddaren fick en dansk skalle så att två tänder lossnade. En kunde han spotta ut meddet
samma, den andra föll ut några dagar senare. För detta fick Ahlgren erlägga en lytesbot på 12
daler silvermynt eller omräknat i gångbart mynt 4 Rd Bco.
Vid ett senare tillfälle, i maj 1848 efter det han flyttade till Björnholmen, hade Ahlgren till
sammans med drängen Johan Wahlström vid Herrstugan besökt en auktion som hölls i sock
enstugan. Auktioner var den tiden ett avbrott i vardagslunken, ett tillfälle att träffa folk, men
också ett tillfälle att förtära extra mycket brännvin.
Det hade både Ahlgren och Wahlström gjort, och en dräng som hette Anders Jonsson och var
från Ludvigsberg tyckte att de uppträdde onödigt stökigt under auktionen. Han föste därför ut
dem i förstugan, och under handgemänget där hamnade båda på golvet med Jonsson ovanpå.
Ahlgren, ilsken över att inte kunna komma upp, bet då Jonsson i tummen.
Sedan de kommit på benen och ut genom dörren vidtog slagsmål i vårkvällen ute på vägen ett
stycke från sockenstugan. Wahlström, som hade stor möda att själv kunna stå på benen, deltog
inte så aktivt, men Ahlgren förmådde i alla fall ge Jonsson 8 eller 9 slag innan de skiljdes åt
av andra auktionsbesökare. Inga vittnen kunde styrka någon direkt misshandel, och det hela
slutade med att Ahlgren och Wahlström inför tinget fick med ed fria sig från sådana anklagel
ser.

Anders Ahl mister hus och hem
Anders Ahl bodde i sin riskoja tillsammans med modern intill söndagen den 31 oktober 1847,
då en olycka drabbade dem så att de miste såväl bostad som lösöre.
Oktobermånaden det året var kall med dimma och frost, några dagar hade det kommit blötsnö.
I slutet av månaden blev det emellertid några vackra dagar. På fredagskvällen den 29 oktober
ror Anders Ahl över till Utö i ett ärende, och återkommer inte förrän på måndagen. Modern
Greta Jonsdotter hämtas på lördagsmorgonen till Kanada av Brita, hustru till Carl Olsson i
Kanada, och stannar sedan vid Kanada över natten. På söndagsmorgonen finns alltså ingen av
dem hemma.
Anders Olsson i Herrstugan hade lagt ut nät i Mysingen, och då han på söndagsmorgonen in
nan det ännu var full dager tillsammans med sin dräng Johan Wahlström skulle ta upp dem,
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märker de kraftig rökutveckling i riktning mot Anders Ahls koja. De fruktar att något allvar
ligt har hänt, ror i land och beger sig skyndsamt till platsen.
Framkomna finner de att kojan brinner och att elden redan tagit sådan fart att några enkla
släckningsåtgärder inte längre är möjliga. Anders Olsson lyckas dock få ut några halvbrända
skjortor och sängkläder, men sedan skickar han iväg Johan Wahlström att underrätta Anna
Stina Rundberg om eldsvådan och skaffa hjälp av henne och gårdens folk.
Själv beger han sig till Kanada, som ligger närmast, för att få hjälp av Carl Olsson. Säkerligen
tog de med sig hinkar för att bära vatten ifrån sjön, men då de kom tillbaka till branden hade
elden redan fattat tag i taket och kojan gick inte längre att rädda.
Underhand samlades allt flera vid brandplatsen, och slutligen lyckades man få elden släckt.
Vid undersökning av brandresterna fann man att elden börjat mitt på golvet, medan eldstaden
och väggarna därintill var ganska oskadda. Greta Jonsdotter hade heller inte gjort upp någon
eld innan hon på lördagsmorgonen hämtades till Kanada. Det mesta tydde på att elden varit
anlagd.
Anders Ahl hade sina misstankar om vem gärningsmannen kunde vara, och anmälde saken
för länsman Norman och utpekade samtidigt drängen hos Anna Stina Rundberg, Anders Olof
Andersson, som den troligen skyldige.
Skäl att misstänka honom hade Anders Ahl bl a därigenom att Andersson en gång sagt till en
man som hette Carl Johan Holmberg, bosatt på Jutholmen, att ”Ahl den tusan djefwulen, den
skall jag göra ett spel innan jag kommer ifrån land, så att han ej skall glömma mig”.
Länsman Norman tog upp saken vid vintertinget den 4 februari 1848. Vid rättegången berätt
ade Anders Ahl att Carl Johan Holmberg varnat honom för Andersson och berättat om dennes
hotfulla uttalande. Vidare hade han hört av Per Erik Persson i Frinsholmen att Andersson för
denne fyra dagar efter branden berättat om händelsen och därvid sagt ”I söndags brann Anders Ahls stuga och det med glädje”.
Anders Olof Andersson blev nu hörd, men förnekade helt och hållet att han hade anlagt elden.
Den söndagsmorgonen hade han i stället öst ur sin båt och gjort sig i ordning att fara till Åfis
ke i Västerhaninge, där han dagen därpå skulle börja ny tjänst som dräng.
Härefter följde vittnesförhör. Anders Ahlgren vittnade om att Andersson, som bodde hos hon
om, hans hustru och små barn, tidigt på söndagsmorgonen gått bort utan att säga varthän, att
han sedan inte synts till då det var dags för morgonkaffe och att ingen av det övriga gårdsfol
ket heller visste var han var, samt att han inte sett Andersson förrän vid brandplatsen.
Anders Olsson i Herrstugan och drängen Johan Wahlström vittnade om hur de upptäckt
branden, om släckningsförsöken och om hur de tillkallat hjälp. Anders Olsson uppgav dess
utom att Andersson halvhjärtat eller inte alls deltagit i släckningsförsöken, utan i stället mest
stått overksam vid sidan om och skrattat i smyg.
Anders Olof Andersson blev återigen hörd angående vittnesmålen, men nekade fortfarande
ihärdigt. Länsman Norman begärde nu att målet måtte uppskjutas så att ytterligare vittnen
kunde inkallas. Rätten beslöt i enlighet därmed, och sedan förekom målet ytterligare tre gång
er innan det avgjordes. Varje gång hade länsmannen spårat upp nya vittnen för att slutgiltigt
kunna binda Anders Olof Andersson vid brottet.
Händelsen blev naturligtvis ett samtalsämne man och man emellan och Anders Olof Anders
son kände sig utpekad och dömd på förhand. Till sommartinget i maj 1848 lämnade han in en
stämning på länsman Norman och Anders Ahl för den skada de vållat honom genom åtalet
och begärde inför rätta att få sitt goda namn och rykte återställt.
Ett vittne, som fört saken på tal då han tillsammans med Andersson arbetat vid Häringe, hade
hotats med stryk om han vittnade emot Andersson, trots detta vittnesmål tillsammans med alla
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andra, vilka enligt länsmannen utgjorde åtminstone halv bevisning, ansåg rätten att Anders
Olof Andersson inte kunde fällas mot sitt nekande.
I sitt utslag går rätten igenom vittnesmålen, ”Och ehuru ofvananmärkte omständigheter utgöra bindande skäl och liknelser dertill att eld blifvit anlagd uti Drängen Ahls förlidet år nedbrända stuga samt att Anders Olof Andersson varit den person som anlagt elden; Likväl och
då Anders Olof Andersson enständigt dertill nekat och edgång i så beskaffat mål lämpligen
icke får ega rum, pröfvar Härads Rätten rättvist förklara det Anders Olof Andersson icke kan
åt saken derutinnan fällas, såsom följd varav de utaf Anders Ahl framställde ersättningspåståenden varda ogillade; Äfvensom de i målet afhörde vittnen komma att sakna godtgörelse för
deras inställelse. Widkommande derefter Anders Olof Anderssons uti uttagen stämning emot
Åklagaren och Drängen Anders Ahl väckte ansvar och ersättningspåståenden, så finner Härads Rätten, med afseende å hvad emot Anders Olof Andersson i målet förekommit, det nämnde påståenden icke kunna bifallas, hvadan desamma rättvisligen ogillas”.
Anders Olof Andersson blev alltså frikänd i brist på bevis. Ingen hade ju sett honom utföra
gärningen, och inget vittne kunde säga sig ha hört honom tillstå att han anlagt elden.
Anders Ahl och hans mor var däremot helt utblottade. Värdet av det som förstörts var kanske
inte så stort i riksdaler räknat, men det var ändå allt de ägde. Ett vittne omtalade att Anders
Olof Andersson sagt när han berättade om branden, ”det var icke en stuga, utan det var uppsatt som en koja”, samt ”att Ahl genom branden förlorat 3 eller 4 lispund mjöl, men att det
för öfrigt blott varit löss och trasor som brunnit”.
Anders Ahl, som nu var 29 år, fick söka sig ny drängplats och flyttar till Carl Olsson i Kanada.
Året därpå är han på Ö. Vitsgarn och 1850 vid Norrtorp, 1851 är han tillbaka på Björnholmen.
En muntlig tradition uppger att de boende på Björnholmen och Vitsgarn gemensamt skaffat
fram ett litet hus som kunde avvaras och flyttat detta till en plats på södra sidan av ön intill en
liten täppa. Rester av grunden till huset kan ännu urskiljas på platsen där det stått. Den lilla
täppan kom efterhand att kallas Ahlns täppa och en udde strax intill bytte så småningom namn
från Landfastudden till Ahlns udde.

Blystölden
Här bodde Anders Ahl nu tillsammans med sin mor till 1855 då Greta Jonsdotter avled och
därefter bodde han kvar ensam. Han försörjde sig nödtorftigt som lös arbetskarl med tillfälliga
arbeten. Därutöver jagade och fiskade han. Speciellt jakt intresserade honom och detta ledde
honom en gång in på farliga vägar. Att jaga sjöfågel med mynningsladdare innebär att man
bara har ett skott till förfogande. En bom eller en dålig träff kan inte repareras med att omedel
bart skjuta på nytt.
Anders Ahl hade av en ”klok gubbe” hört att bly från en helgad plats, en kyrka, hade en speci
ell kraft som gjorde att man alltid träffade villebrådet. För att skaffa bly med en sådan innebo
ende kraft begav han sig sent på kvällen den 2 maj 1861 upp till Muskö kyrka. Det var den
gamla, och då rätt förfallna kyrkan, som sedan ombyggdes på 1870talet. Med en medhavd
uttergadd bröt han loss en fönsterbåge på norra sidan av kyrkan, slog sönder det halvruttna
fönstret och tillvaratog blyet, de trasiga resterna fick ligga kvar på platsen.
Dagen därpå rodde han till sina vänner på Frinsholmen där han lånade en järnpanna. Därefter
smög han undan till en skogsbacke, gjorde upp eld och smälte blyet i pannan för att kunna gö
ra hagel.
Stölden i kyrkan upptäcktes snart, och misstankar om vem som kunde vara förövaren rikta
des snart mot Anders Ahl. Kronolänsman Norman gjorde efterforskningar och hade snart fått
fram vittnen som kunde styrka misstankarna.
Anders Ahl inkallades till sommartinget den 14 juni 1861 för att rannsakas i ärendet. Sedan å
klagaren redogjort för omständigheterna kring brottet yrkade han att Anders Ahl skulle ställas
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till ansvar för detta. Vid förhör nekade han tjurigt till alla anklagelser, varför åklagaren inkal
lade sina vittnen. Dessa var fyra stycken: änkan Maria Christina Ersdotter i Lugnet, torparen
Per Erik Persson, drängen Adolf Persson och änkan Brita Cajsa Ersdotter i Frinsholmen.
Vid vittnesförhören framkom följande. Maria Christina Ersdotter i Lugnet hade hört av Per
Erik Perssons hustru på Frinsholmen att Anders Ahl hade varit där dagen efter stölden och
stöpt bly och att hon misstänkte att det var stulet från kyrkan.
Per Erik Persson omtalade att han några dagar senare haft besök av Anders Ahl som haft med
sig några nyskjutna fåglar och att han därvid sagt ”att den som tagit kyrkfönstret haft god tur
att skjuta”. Drängen Adolf Persson vittnade att han hört Anders Ahl säga ”det var god tur
med det der kyrkfönstret så länge det räckte”, ”man sjuter icke bom med det der” och ”när
jag kommit åt med uttergadden, så hade det dumpit”. Av dessa yttranden hade Adolf Persson
dragit den slutsatsen att det var Anders Ahl som förövat brottet.
Änkan Brita Cajsa Ersdotter slutligen berättade att Anders Ahl kommit till Frinsholmen dagen
efter kyrkstölden och lånat en järnpanna av henne och att sedan han varit försvunnen en stund,
kommit tillbaka med en blyklump i handen och därvid sagt ”men kan göra vad vill när ingen
ser det”.
Mot dessa vittnesmål gick det inte att neka längre, och nu berättade Anders Ahl villigt om
hur allt gått till. Kvar stod bara frågan om hur mycket bly som tillgripits. Och det visste bara
han själv. På domarens direkta fråga svarade Anders Ahls att han trodde det kunde vara tre
skålpund. Nämndemännen uppskattade då värdet av det stulna till tre riksdaler.
Efter överläggningar meddelade rätten därefter följande dom. Enligt egen bekännelse och av
vittnen styrkta omständigheter befanns Anders Ahl skyldig till första resan stöld, begången i
kyrka, och hade att böta det stulnas värde med tredubbla beloppet, alltså nio riksdaler. I avsak
nad av tillgångar ändrades straffet till fyra dagars fängelse på vatten och bröd och därtill två
års straffarbete. Dessutom skulle det förstörda fönstret ersättas med fyra riksdaler enligt ett av
skollärare Johansson och fjärdingsman Eriksson utfärdat besiktningsbevis, och de inkallade
vittnena med en riksdaler vardera. Anders Ahl, som inte kunde betala detta, förklarade sig
nöjd med domen på två års straffarbete, vittnena fick sin ersättning av allmänna medel.
Tingsmenigheten tyckte att straffet var rätt hårt, och noterade att det ställts i proportion till det
stulnas värde. Om han angett mindre än tre skålpund bly, något som ingen kunnat kontrollera,
så borde straffet ha blivit lägre. Med tiden förändrades eftermälet till att han tillstod mera än
han behövt bara för att vara domaren till lags.
Enligt fångrullan intogs han på länsfängelset den 15 juni 1861 och tilldelades fångnummer
75. Det tidigare Smedjegårdshäktet, som låg i närheten av nuvarande Folkets Hus vid Barn
husgatan, hade år 1847 inrättats till ”Stockholms läns- och straffängelse” och var i bruk till år
1924, den sista tiden från år 1911 som Stockholms straffängelse.
Signalementet uppger: ”Wäxt – medelmåttig. Ögon – blå, Hår – brunt, Ansigte – aflångt”.
Medhavda persedlar antecknades till: ”1 Rock, 1 Wäst, 1 par Byxor, 1 Skjorta, 1 Halsduk, 1
Näsduk, 1 par Hängslen, 1 par Stöfflar, 1 Mössa, 1 Bleckdosa, 2 Portemonnaier, Contant 1
Rd 45 öre Rmt Egna Medel”.
Den ådömda utspisningen med vatten och bröd försiggick mellan den 19 och 23 juni, alltså
strax efter ankomsten. Därefter sattes han omedelbart till straffarbete som pågick till den 2 de
cember då han frigavs.
I en särskild attest, utfärdad vid frigivningen, meddelar fängelseprästen Schultzberg att han
enskilt undervisat Anders Ahl i läsning innantill, eftersom han konstaterat att Anders var all
deles okunnig i detta. Kanske prästen tyckte synd om Anders Ahl och hans förhållandevis lån
ga straff och därför hjälpte honom att avfatta en nådeansökan om nedsättning av straffet. I vil
ket fall behandlades en sådan ansökan i konselj på slottet den 27 augusti 1861. ”Kongl. Maj:t
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har i Nåder låtit Sig föredragas ofvanberörde underdåniga ansökning: Och vill, af förekomne
omständigheter, af Nåd tillåta nedsättning af tiden för det Ahl ådömda straffarbete till sex
månader. Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder”.
Undertecknat av Carl XV och kontrasignerat av Louis de Geer. Prästen har i fängelsets kyrko
bok om Anders Ahl angående kristendomskunskap, läsning, skrivning m m antecknat: ”Kan
icke skrifva, läser innantill: Klent, Förstår: Svagt”.
I Muskö husförhörslängd finns antecknat: ”Befriad från mantalspengar. Enligt utslag d. 14
juni 1861 dömd för stöld af ett kyrkfenster i Muskö för att erhålla blyet. Efter 1 år frigifven
med uppmaning till vederbörande presterskap att undervisa honom. Försök är gjordt. Mycket
enfaldig. Går aldrig till skrift. Obekant när det sednast skedde ”.
Av befrielsen från mantalspengar kan man sluta sig till att han ansågs medellös och ett fattig
vårdsfall.
Anders Ahls senare kommentar till fängelsevistelsen var kort och gott ”det är inte straffställe
för ro skull”. Man tror honom gärna, för fängelset med anor från 1600talet, var redan då o
modernt och nedslitet.
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1850-TALET
Magnus Magnusson och timmerhuggningen
Brita Lena Öhman å sin sida valde att inte försöka sköta jordbruket själv. Efter mannens, Jan
Henric Sundbergs död 1844, arrenderade hon året därpå ut jordbruket till Magnus Magnusson
på Ö. Vitsgarn. Denne var den här tiden en man på 27 år, gift med den två år yngre Anna Pers
dotter och de hade två små barn, Greta Lovisa och Lars Erik. Några år senare fick de yt
terligare en dotter, Anna Stina. Magnus Magnusson var född på Ö. Vitsgarn och bodde där
hela sitt liv, han dog 1897.
Som tidigare berättats valde man vid skiftet av skogsmarken på sommaren 1845 vid del
ningen av den östra skogen att för rättvisans skull märka ut 25 timmerträd på en av
skogslotterna. Dessa skulle tillfalla den som fick den andra lotten, och därigenom ansågs båda
lotterna vara lika i värde.
De aktuella träden fanns i en sammanhållen grupp ute vid östra udden på Björnholmen. Skiftet
hade vid lottningen tillfallit Anna Stina Rundberg medan de 25 träden tillföll Brita Lena
Öhman.
Enligt överenskommelse vid skiftet hade hon att avverka dem inom 5 år. Dessa timmerträd
sålde Brita Lena på rot till sin arrendator Magnus Magnusson. På vintern 1847 försiggick av
verkningen, och mot mitten av mars återstod ännu 5 träd att fälla. Det var ännu full vinter,
våren kom sent det året, ännu i slutet av april föll det snö.
Till hjälp vid avverkningen hade Magnus Magnusson sin broder Anders och fadern Magnus
Larsson. Måndagen den 22 mars ämnade de fälla de återstående träden.
Det rätta förhållandet beträffande vad som nu skedde kan inte säkert fastslås. Antingen var det
så, att de vid granskning av de återstående 5 träden tyckte att dessa såg skrala ut och att några
andra ett stycke längre bort var mycket bättre. Det ena trädet som det andra, det borde väl inte
vara så viktigt, bara det totala antalet blev rätt. Eller också var det så, att de blivit förvillade av
märkningarna på träden. Vid skiftet av skogsmarken hade man nämligen vid värdering och
gradering av marken bläckat på träden här och var efterhand som olika områden genomgicks.
För att särskilja de 25 timmerträden hade Anna Stina Rundberg senare försett dessa med en
särskild märkning med krönyxa.
I området kunde det alltså finnas träd med både krönmärkning och bläckning, träd med enbart
krönmärkning, träd med enkel bläckning och träd utan någon märkning alls.
Statdrängen Anders Ahlgren var den här dagen sysselsatt med att hugga famnved i närheten
av platsen där Magnussönerna avverkade timmer. Han hade av Anna Stina Rundberg fått an
visning på vilka de 25 timmerträden var, och troligen var det han som rapporterade till Anna
Stina vad som höll på att ske. Hon begav sig genast till skogen och där levererade hon en skur
av ovett över de tre timmerhuggarna.
Dessa tog så illa vid sig, att de några dagar senare lämnade in en stämning på Anna Stina för
ärekränkning. Hon hade “kallat dem tjufvar, tjufpack och vackra burfåglar”. Anna Stina å sin
sida tog ut en genstämning, där hon hävdade att hon varit i sin fulla rätt att kalla dem tjuvar
och yrkade dessutom ersättning för åverkan enligt tingsrättens stadgande av den 28 maj 1833.
Målet togs upp vid 1847 års sommarting. Magnussönerna medgav då att de huggit två tallar
på Anna Stina Rundbergs skog, men påstod samtidigt att det skett av misstag.
Dessutom lämnade de in en försvarsskrift där slutet lyder: “Och iag då råckade att hugga 2ne
vilse genom hens märkning. Och då vid sama tillfäle kom Enkan Rundberg och kalade flera
vitnen utgjutande en hel hop ovet och deri Tjufvar. Som vi nu yrkar att hon Inför domstolen
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måte bevisa oss. Så det hon ej gitar göra hanhåler vi att hon måte efter lag der före dömas
och tillicka skafa ett mun lås till en annan gång att så väl vi som flera måte blifva fredade”.
Anna Stina Rundberg yrkade för sin del ersättning för åverkan med 6 Rd 32 sk enligt tingsrätt
ens tidigare stadgaden från 1833.
Genom ett flertal vittnesmål blev nu utrett och lämnat obestritt, dels att två tallar fällts som in
te tillhörde de 25 timmerträden, dels att Anna Stina Rundberg varit ovettig och kallat Mag
nussönerna för tjuvar och tjuvpack.
För en rätt bedömning av målet ville tingsrätten emellertid ha ett intyg om värdet av de två
tallarna, och uppsköt därför målet till nästa ting, till vilket Anna Stina måste skaffa fram ett
sådant intyg.
Besiktningen av stockar och stubbar utfördes av nämndeman Eric Ersson, varvid befanns, att
av den första tallen var stubben 24 tum, två stockar hade tagits ut, båda 9 alnar långa, den
mindre med toppmått 13 tum. Av den andra tallen var stubben 21 tum, även här två stockar
om 8 alnar och med toppmått 17 respektive 14 tum. Tillsammans värderades detta till 6 Rd
Bco.
Vid hösttinget i oktober 1847 företedde Anna Stina Rundberg detta intyg och dessutom en
räkning på rättegångskostnader på tillsammans 16 Rd 25 sk för dagtraktamenten och skjuts till
tinget, lösen för stämning och domstolsutslag mm.
Magnussönerna bestred Eric Erssons intyg, och fordrade att han skulle gå ed på riktigheten,
varför målet uppsköts ännu en gång.
Eric Ersson befanns vara sjuk vid vintertinget i februari 1848 och förhindrad att inställa sig;
vid sommartinget i maj samma år meddelades att han var död. Tingsrätten fick då ta ställning
till målet i det skick det befann sig. Magnussönernas ansvarsyrkande för ärekränkning ogill
ades, Anna Stina ansågs ha haft rätt att kalla dem tjyvar. Det befanns vidare att Anna Stina
tillvaratagit stockarna för egen del, varför Eric Erssons värdering lämnades utan avseende.
Däremot blev Magnussönerna dömda enligt en allmän paragraf om åverkan i skog till 6 Rd 32
sk Bco i böter, treskiftes mellan kronan, häradet och markägaren. Därutöver dömdes de till 6
Rd 32 sk i böter till kronan och häradet hälften till vardera enligt häradsrättens förordnande
från 1833. Ytterligare dömdes de att ersätta Anna Stina Rundbergs rättegångskostnader, vilka
dock jämkades till 13 Rd 16 sk samt ersättning till vittnena med 5 Rd.
Så här på avstånd kan man undra om saken var värd så mycket bråkande, förlust av grann
sämja, resor till fyra ting mm. Med litet god vilja borde i stället alltsammans ha kunnat ordnas
upp ute i skogen måndagen den 22 mars 1847 i stället för vid tinget i maj 1848..

Tvisten om Mörholmen
Samma år, på hösten 1848, blev frågan om äganderätten till Mörholmen åter aktuell. Anled
ningen var, att Anna Stina Rundberg släppt fyra kor på bete där under några dagar i början på
juni.
Patron Levin på Ludvigsberg tyckte att detta var anledning och tillfälle att nu och en gång för
alla få frågan om äganderätten till Mörholmen utredd. Han lämnade därför in en stämning på
både Anna Stina Rundberg och Brita Lena Öhman, där han begär att de skall styrka sin lagliga
rätt till holmen.
Målet togs upp vid hösttinget den 4 oktober 1848. Patron Levins talan fördes av länsman Nor
man, Brita Lena Öhman hade uppdragit åt sin bror, fjärdingsman Per Erik Öhman att svara för
henne, medan Anna Stina Rundberg inställde sig personligen.
Länsman Norman inledde förhandlingarna med att förklara, att patron Levins egentliga avsikt
med rättegången var att bli tillerkänd äganderätten till Mörholmen. Anna Stina Rundberg
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medgav att hon låtit fyra kor beta på Mörholmen några dagar i juni, men ansåg sig ha rätt till
detta därför att holmen fanns upptagen på 1699 års karta som tillhörande Björnholmen. Dess
utom hade hon även tidigare, fast det var för 14 år sedan, opåtalat haft kor på bete där. Fisket
däremot, hade hon utnyttjat årligen, men bara på Björnholmssidan av holmen, Muskösidan
hade hon lämnat åt Musköborna.
Någon kopia av 1699 års karta hade hon inte med sig, men däremot 1824 års storskifteskarta
och 1845 års karta över delning av skogsmarken. På den förra kartan fanns inte Mörholmen
med, men däremot på den senare där den är upptagen som samfälld mark tillhörande ägarna
av Björnholmen gemensamt.
Patron Levin hade försökt förutse hur Björnholmsänkorna kunde komma att föra sin argu
mentering, och därför försett länsman Norman med ett omfattande material. Först den stora
kartan över Ludvigsbergs ägor, som lantmätare Boding upprättat åren 177273, och till denna
ett särskilt intyg från lantmäterikontoret att holmen fanns med på kartan som tillhörande Lud
vigsberg.
Att vederlägga 1845 års karta över skogsskiftet var lite bekymmersammare för där fanns ju
Mörholmen inritad, men lantmätare Stenberij hade vidtalats och lämnat följande intyg:
”Om gummorna vid Tinget åberopa min Charta till skäl för sin eganderätt, så är det blott att
nämna detsamma som jag sade i vintras åt Patron Levin, neml. att jag vid Björnholmen, enl.
Egarnes önskan, gjorde sämjedelning, och således i afseende på delningen, var blott verkställan af gummornas överenskommelser, samt egde ej rättighet att tillkalla egarna från angränsande ställen för att reglera rågångarna. I följe häraf kan min Charta, i afseende på rågångstvister, ej ega något vitsord. Dessutom har Mörholmen blifvit som samfällig tillagd gummorna, och således förlusten af holmen rubbar ej deras skifte”.
Utöver detta var Norman försedd med ytterligare 9 intyg, som alla lästes upp inför rätten.
Bland dem var de intyg som införskaffades redan i samband med storskiftet 1824, och därtill
ytterligare 4 nya.
De nya intygen är alla daterade mellan 1847 och vintern 1848, alltså innan Anna Stina Rund
berg lät sina kor beta på Mörholmen, vilket tyder på att intygen föranletts av skiftet av skogs
marken 1845. Som exempel kan anföras ett av intygen utfärdat av Nils Bjurholm vid Götäng
en:
”Jag vill ärmed till kenna gifva, hvad som vaktmästaren L. M. Runnberg sade medan han lefde, angående Mörholmen; han trodde sig hafva del j denna holma, och han sade, att han adde honom på sin Charta, med samma färg som på Ludvigsbergs, men han trodde sig icke vidare där om strida, och sade att gamla Åkerman som war på biörnholmen förut har gifvit sin
del efter i mörholmen till Ludvigsberg; om detta kan jag intyga och edeligt bevisa om så fordras”.
Inför denna mängd av intyg gav fjärdingsman Öhman upp helt och hållet och avstod från
alla anspråk på Mörholmen. Anna Stina Rundberg däremot stod på sig och begärde att få
målet uppskjutet, dels för att få visa fram 1699 års karta, dels för att inkalla vittnen.
Länsman Norman bestred detta och ansåg att äganderätten till Mörholmen nu var till fullo
klarlagd och begärde att målet skulle avgöras omedelbart. Enligt rättegångsbalken kunde dock
Anna Stina Rundberg inte nekas uppskov för att anskaffa ny bevisning, och målet utsattes där
för till förnyad handläggning vid nästa ting.
Vid vintertinget den l februari 1849 företräddes Anna Stina Rundberg av arrendatorn L. E.
Berg i Dyvikstorp, medan Brita Lena Öhman uteblev och inte heller hade sänt någon i sitt stäl
le.
Berg hade inte mera att komma med än kartan från 1699, samt ägoförteckningen till skogs
skifteskartan. Några vittnen hade Anna Stina Rundberg inte heller varit i tillfälle att inkalla,
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och Berg anhöll därför om ytterligare uppskov med anledning av detta.
Länsman Norman ansåg att 1699 års karta borde man inte ta någon hänsyn till, eftersom Mör
holmen inte fanns med i den beskrivning som hörde till kartan. I övrigt hänvisade han till
Stenberijs intyg, till Ludvigsbergskartan och till vad som sagts vid förra tinget.
Något motvilligt gick tingsrätten denna gång med på att bevilja detta uppskov. Anna Stina
Rundberg fick ännu ett tillfälle att till nästa ting inkalla vittnen, men detta var sista möjlighet
en, om den inte utnyttjades hade hon förlorat sin talan.
Anna Stina Rundberg lät sig företrädas av Berg i Dyvikstorp även vid sommartinget 1849.
Brita Lena Öhman däremot inställde sig personligen och förklarade genast, att hennes bror
fjärdingsman P. E. Öhman inte alls haft några befogenheter eller hennes medgivande att lägga
ned alla anspråk på Mörholmen så som han gjort vid första rättegångstillfället.
Härefter följde vittnesförhör. Patron Levin hade kallat tre vittnen. I ungefär liknande vänd
ningar kom vittnena fram till att det alltid varit tvist om vem som ägde Mörholmen, att Lud
vigsberg utnyttjat skogen på holmen och att Musköborna fiskat på södra och Björnholmsborna
på norra sidan.
Svarandesidan hade för sin del fem vittnen. Två av dem hade haft tjänst som pigor hos Olof
Lättström på 1810talet, och de uppgav att Lättström ansett sig äga halva Mörholmen (Åker
man ägde i så fall den andra halvan) och att han utnyttjat fisket på norra sidan. Det tredje vitt
net hade varit dräng hos Pär Söderholm och lämnade ett liknande vittnesmål. De övriga två in
tygade att fisket varit gemensamt.
Änkorna hade dessutom lyckats spåra upp en person som tycks ha varit med redan på Gume
rus Lönnbergs tid. Per Ersson i Landberga lämnade ett intyg där det bl a står ”Att då jag var i
Westra Wittsgarn emellan 45 och 50 år sedan, då drog vi not vid Mörholmen och lämnade
derföre lottfisk till Björnholmen. Äfven fiskade Ludvigsbergs torpare vid samma holme, men
någon tvist därom hördes intet af”.
Sedan parterna i sina slutpläderingar båda ansett sig vara enda ägare till Mörholmen och att
motpartens talan borde ogillas, hade tingsrätten att ta ställning och försöka fälla en rättvis
dom.
I utslaget meddelar rätten först att den ogillar den invändning Norman haft mot att Brita Lena
Öhman återtar den frånsägelse på Mörholmen hennes bror gjort för hennes räkning.
”Vidare, hvad angår hufvudsaken, så och ehuru Käranden genom företeende af en åren 1772
och 1773 af Landtmätaren Gabriel Boding uprättad charta och dertill hörande Protocoll,
hvari Mörholmen finnes uptagen under samma taxeringsnummer som de under Ludvigsberg
hörande hemmanen Torpa och Rummets gemensamma skog, sökt visa, det han skulle vara ensam egare till nämnda holme; likväl och då samma charta ej är med fastställelse eller beskrifning försedd, hvadan densamma ej kan fullt lagligt vitsord tillerkännas, och holmen dessutom
finnes färglagd å en år 1699 upprättad år 1808 afritad med fastställelse icke försedd charta
öfver Björnholmen samt de i målet hörde vittnen intygat att egarne till Muskön och Björnholmen gemensamt begagnat fisket omkring samma holme samt tidtals äfven det å holmen varande obetydliga bete, alltså pröfvar Härads Rätten, med ogillande af stämningspåståendet
rättvist förklara Parterne lagligen ega omtvistade Mörholmen till hälften hvardera; Blifvande
i anseende till i målet förekommande omständighet rättegångskostnaden Parterne emellan
qvittad; Och åligger det Parterne ersätta hvar sine i målet inkallade och hörde vittnen med af
dem fordrade belopp”.
I ett mål som detta, där ingen kan anses ha direkt felat eller vållat sin motpart skada, handlar
det bara om att visa sin bättre rätt. Ett sådant mål blir gärna prestigefyllt att vinna, även om det
ekonomiska utbytet är obetydligt. Tingsrättens dom, som på sätt och vis gick båda parter
emot, var i detta fall kanske den bästa.
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Arrendatorn Anders Olsson
Under året 1849 tar Brita Lena Öhman emot en man vid namn Pehr Pehrsson och hans hustru
Ulla Olsdotter som inhyses. Mannen var troligen sjuklig, och han dör redan 1851, varefter
änkan flyttar till fattigstugan där hon dör 1856. Magnus Magnussons arrende består under de
här åren fram till 1855 då han efterträds av Anders Erik Olsson, en brukare som bosätter sig
på Björnholmen.

Anders Erik Olsson, bomärke.

Anders Erik Olsson var född år 1827 vid Riksten i Botkyrka socken, där hans far var stat
dräng. År 1843 tar han tjänst som dräng vid Söderby, på hösten 1845 flyttar han till Norrtorp
och på våren 1847 till Carl Olsson i Sköldsvik. Under sin tid som dräng vid Sköldsvik, han
hade då ännu inte fyllt 20 år, blir han inblandad i ett misshandelsmål som renderar honom 16
månader på fästning.
Efter frigivningen tar han tjänst i Västerhaninge, därefter kom han som dräng till Östra Vits
garn, flyttar 1850 till Hyttan och 1854 därifrån till Björnholmen. Samma år gifter han sig med
Brita Lovisa Larsdotter. Anders Olsson stannar i drygt 9 år på Björnholmen till år 1864, då
han flyttar till Norrtorp. Därifrån kom han till Hyttan 1877, och där stannar han till sin död
1886.
Med misshandeln och det ådömda straffet förhöll det sig på följande sätt. Som dräng vid
Sköldsvik hade han jämte många andra att göra dagsverken på Arbottna. Där fanns då en rät
tare som hette Johan Sundberg, han var vid nu aktuellt tillfälle 48 år gammal. Denne ansågs
hård och obillig i sina fordringar på vad som kunde anses vara en rimlig arbetsprestation. Han
hade ”flere gånger hotat att slå armar och ben af dem samt att taga lefver och lungor utur
dem” enligt vad som framkom vid senare rättegång. Genom ett sådant uppträdande som ar
betsledare hade Sundberg ådragit sig ett allmänt hat bland de dagsverksskyldiga. Många gång
er hade de sinsemellan talat om att Sundberg borde ha ett ordentligt kok stryk för att inse att
han måste ändra sitt sätt gentemot drängarna.
Ett lämpligt tillfälle kom den 10 mars 1847 då man höll auktion vid Götängen. Vid sådana
tillfällen var mycket folk samlat, och fast inget sägs därom får man nog anta att det förekom
brännvin i märkbara mängder.
Sundberg var där tillsammans med sin hustru, och så var även flera av drängarna på de dags
verksskyldiga torpen. Tre av dessa, Sven Engström i Torsnäs, Anders Olsson i Sköldsvik och
Gustaf Gustafsson i Åsvik hade, efter vad de senare uppgav, oberoende av varandra kommit
fram till att detta var rätta tillfället att ge Sundberg en minnesbeta.
Då Sundberg i sällskap med hustrun beger sig på hemväg, följer Engström och Olsson efter.
Gustafsson ser att de båda andra ger sig iväg och anar deras avsikt, samt följer efter även han.
Klockan är omkring 9 på kvällen, det har blivit mörkt, men är troligen månljust. Engström och
Olsson vet vilken gångstig Sundberg tänker följa och skyndar på var sin sida av stigen förbi
Sundberg för att invänta honom på lämplig plats.
Under vägen förser de sig med passande tillhyggen, Engström bryter av ”en 5 qvarter lång
gärdesgårdsstör”, Olsson hittar inget bättre än en granrisruska. Engström, som beskrivs ”vara af undersätsig stark kroppsbyggnad”, springer fram när Sundberg närmar sig och utan o
nödigt fumlande ger han Sundberg några kraftiga slag över huvudet så att stören går av.
Sundberg faller omedelbart till marken och blir liggande avsvimmad. Olsson ger Sundberg ett
slag med granrisruskan och Gustafsson, som nu hunnit ifatt de båda andra, skuffar undan
Sundbergs hustru och ger den liggande några kraftiga sparkar. Hustrun hade naturligt nog bör
jat gallskrika av förskräckelse, och detta gör att de tre gärningsmännen skyndar från platsen.
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Efter en stund kom Sundberg till sans igen, och hjälpt och stödd av hustrun tog sig de båda
med viss möda tillbaka till Götängen.
Här blir skadorna omsedda, han hade två blödande sår i huvudet, ett blått öga och ena benet
kraftigt svullet. Engström, som blivit orolig att Sundberg fått mer än han tålde, återvände även
han till Götängen. På natten sändes bud om det inträffade till fjärdingsman Ericsson, och tidigt
på morgonen den 11 mars kom han till Götängen. Där träffade han Engström, som erkände att
det var han som slagit Sundberg. Bud sändes efter Olsson och Gustafsson, och tillsammans
begav man sig till brottsplatsen, där man konstaterade att det fanns betydliga blodspår i snön.
Fjärdingsmannen förhörde dem och därefter överlämnades ärendet till länsman Prochaeus.
Ordinarie vinterting var redan nästa dag den 12 mars. De tilltalade berättade villigt och san
ningsenligt om hur allt gått till och om orsakerna till misshandeln. Målsägaren Sundberg var
dock sängliggande efter vad han fått utstå, och kunde inte höras i målet. För att han skulle hin
na tillfriskna utsattes ett urtima ting till den 30 mars. Vid detta ting fann man att Sundberg
några dagar tidigare skadat sig illa vid timmerkörning i skogen, inte heller Engström kunde
närvara, han hade nyligen huggit sig i ena foten.
Utslag i målet kom därför inte att lämnas förrän vid sommartinget den 30 maj 1847. De till
talade hade erkänt gärningen, så därom fanns inga oklarheter, återstod straffets omfattning.
Rätten dömde dem skyldiga till edsöresbrott, och straffet utmättes efter några gamla paragraf
er i missgärningsbalken, vari stadgades ett års fängelse på fästning, dock utan arbete. Därtill
böter med 100 daler silvermynt, vilket omräknat i riksdaler banco blev 33 Rd 16 sk. I brist av
tillgångar ersattes detta med 4 månaders arbete på fästningen. För de olika slag av skador
Sundberg fått, två sår i huvudet, ett blått öga och ett svullet ben, utdömdes böter efter någon
gammal prislista i daler silvermynt. Gustafsson ådömdes för sin del ytterligare sex mark för
att han skuffat Sundbergs hustru. Omräknat blev det 2 Rd 32 sk respektive 3 Rd 8 sk. I händ
else de saknade tillgångar fick detta avtjänas med fyra dagars fängelse på vatten och bröd.
Rättegångsprotokollet avslutas med ”Engström, Olsson och Gustafsson öfverlemnades till
kronobetjeningen för att till Länsfängelset införpassas och öfrige parterne afträdde”.
Den 37 augusti genomgick de sitt straff på vatten och bröd och den 10 augusti sändes de vi
dare för att avtjäna fästningsstraffet. Målsägaren Sundberg trivdes troligen inte mer på Arbott
na, för han flyttade senare på hösten till Huddinge.
Rättegångsprotokollen ger intrycket att Engström varit den av de missnöjda drängarna som
beslutsammast agerat för att Sundbergs bestraffning skulle bli av. Även på annat sätt visade
han sin verksamhetslust. Ett år tidigare hade han varit instämd till tinget med fordran på barn
uppfostringsbidrag. Pigan Anna Catharina Bergmark vid Arbottna hade den 7 april 1845 fött
ett gossebarn, och Engström ansågs vara fadern. Modern fordrade i bidrag antingen 2 tunnor
råg att utgå årligen tills gossen fyllt 15 år eller också 100 Rd Bco i ett för allt. Engström neka
de inte till faderskapet, men höll sig undan från flera ting och meddelade att han var sjuk. När
han sedan blev dömd att sitta på fästning i över ett år, gav Anna Bergmark upp och avflyttade
från orten.
Fästningsstraffet tycks inte ha inverkat på Anders Olssons anseende i bygden. Många kanske
tyckte att Sundberg bara fått vad han förtjänade. Anders Olsson beskrivs som lång och smal
med ljust hår och ljusblå ögon, och omtalas som duktig hantverkare. Han ansågs kunnig som
murare och anlitades ofta vid byggnadsarbeten.

Carl Magnus Rundberg tillträder gården
Anna Stina Rundberg hade som tidigare omtalats tre barn, Sofia Christina född 1825, Carl
Magnus född 1832 och Anders Axel född 1836.
Dottern Sofia flyttar år 1844 vid 19 års ålder till Nämdö. Året därpå 1845 flyttar hon till Älvs
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nabben till sin farfar Magnus Rundberg. Denne är nu 79 år gammal och pensionerad sedan år
1835. På Älvsnabben träffar hon tullvaktmästaren Carl Johan Bergh, som börjat en tjänst där
ungefär samtidigt. De gifter sig samma år mellan jul och nyår den 27 december, bröllopet
hålls på Björnholmen.
Carl Johan Bergh var född på Torö den 5 januari 1816. Hans föräldrar var tullvaktmästaren
Carl Bergh och hustrun Anna Öberg. De var bosatta vid Leskär på Torö och Carl Bergh tjänst
gjorde vid tullstationen i Herrhamra. Sonen Carl Johan valde samma yrke som fadern och
1834 blev han antagen som e o tullvaktmästare vid Herrhamra och Landsorts Tullbevakning.
År 1840 blev han jaktbåtsman och 1845 flyttade han som nämnts till Älvsnabben.
Omkring år 1840 synes Älvsnabben ha upphört som självständig bevakningsstation och lagts
under Dalarö. Möjligen var detta en bidragande orsak till att Lars Magnus Rundberg samma år
flyttade till Björnholmen. Tulljakten var dock fortfarande förlagd vid Älvsnabben.

C.J. Bergh

Vid Älvsnabben föddes det första barnet, dottern Jenny år 1847. Nästa år flyttar familjen till
Dalarö, där Bergh nu blir befordrad till ordinarie tullvaktmästare. Vid Dalarö föddes ytterlig
are tre barn, sönerna Johan 1849, Carl 1852 och Axel 1855. År 1850 blir Bergh befordrad till
jaktuppsyningsman, och 1856 till överuppsyningsman med placering vid Herrhamra och
Landsorts tullbevakningsstation. Under de följande åren fram till 1872 bor de på Torö i tjän
stebostaden på Leskär, det gamla barndomshemmet.
Vid flyttningen till Torö fanns inte äldsta dottern med, troligen var hon död. På Torö får de yt
terligare fyra barn, Jacob 1858, Thom 1860, Anna 1864 och Edvard 1869. De båda yngsta,
Anna och Edvard, kom längre fram att några år bo på Björnholmen.
I tullverkets rullor får Bergh omdömet “utmärkt driftig och fullt pålitlig” samt “nykter och
anständig”.
Carl Magnus Rundberg hade 1853 uppnått myndighetsåldern 21 år, och ansåg sig nu kapa
bel att tillsammans med sin yngre broder Anders Axel kunna förestå gården.
Anders Axel ville dock efter några år söka sin egen lycka och 20 år gammal, i oktober 1856,
flyttar han till Stockholm till ett arbete som tulltjänsteman. Var han bosatte sig är oklart, han
har inte kunnat återfinnas i någon av innerstadsförsamlingarnas kyrkoböcker. Samma år eller
året därpå, vigselbok saknas här för några år, gifter sig Carl Magnus med Anna Maja Anders
son från Sånö. Hon var född på juldagen 1833, hennes föräldrar var bonden Anders Olsson
och hans hustru Maja Stina Pärsdotter.
Under de följande åren fick de fem barn, Anna 1858, Axel 1859, Carl 1860, Christina 1863
och Edla 1868. Inget av Carl Magnus båda syskon hade nu något intresse av sina efter fadern
ärvda andelar av Björnholmen, och 1858 överenskommer man att Carl Magnus skall köpa ut
de båda andra.

C.M. Rundberg

Enligt Lars Magnus Rundbergs testamente skall änkan Anna Stina ärva 1/3 av den fasta eg
endomen dvs 1/24 mtl och barnen 2/24 mtl. Detta fördelas nu så att på Carl Magnus och And
ers Axel kommer 2/60 mtl vardera och på Sofia Christina 1/60 mtl.
Köpebrev upprättas den 6 mars 1858, och Carl Magnus har att betala till sina syskon tillsam
mans 600 Rd, i dagens penningvärde ungefär 20 000:. Samtidigt med att Carl Magnus ansök
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er om lagfart på detta köp, ansöker han även för sin egen ärvda del 2/60 mtl. Fastebrev på det
ta fång på tillsammans 1/12 mtl meddelas vid sommartinget 1860.
Innan detta köp och arv blivit lagfaret och klart inträffar att Anna Stina Rundberg dör på jul
dagen 1859. l den efterföljande bouppteckningen finns endast Carl Magnus och Sofia Christi
na upptagna som arvingar, Anders Axel hade nämligen också dött strax innan, den 20 oktober
1859. Bouppteckningen efter Anna Stina Rundberg upptar vad man ungefär kan förvänta att
en ensamstående änka kan efterlämna, inget fattas men heller inget överflöd.
Genom en lagändring år 1845 avskaffades de tidigare bestämmelserna att syster endast ärver
hälften mot broder då det gäller fast egendom.
Då Lars Magnus Rundberg dött redan 1840 gällde de gamla bestämmelserna om arv vid det
köp av syskonens arvslotter Carl Magnus nyss gjort, men nu vid moderns död gällde den nya
lagen, och han och systern Sofia ärvde således 1/48 mtl vardera.
Överenskommelse om köp respektive försäljning träffades omedelbart, och den 16 januari
1860 skrev man ett köpekontrakt. Detta gick dock inte igenom i häradsrätten därför att form
ellt arvsskifte saknades. Ett dylikt dokument upprättades den 18 januari påföljande år, och se
dan kunde lagfarten efter sedvanliga tre uppbud beviljas vid vintertinget i mars 1862. Köpe
summan var denna gång 333 Rd 34 öre Rmt. Carl Magnus Rundberg hade på detta sätt genom
två arv erhållit 13/340 mtl och genom köp förvärvat 17/340 mtl, eller tillsammans 1/8 mtl av
Björnholmen.

Olovlig jakt
Vid den här tiden, närmare bestämt i början av oktober 1857, inträffade en händelse som ger
antydan om den arroganta nonchalans varmed ”bättre folk” ibland kunde uppträda gentemot
bönder och torpare.
Vad som hände var följande. På morgonen måndagen den 5 oktober 1857 får Carl Magnus
Rundberg se Magnus Levin på Ludvigsberg komma strövande över ängsmarkerna på Björn
holmen medförande bössa, jaktväska och två hundar. Även arrendatorn hos Brita Lena Öh
man, Anders Erik Olsson, hans hustru Brita Lovisa och Anders Ahl hade sett honom.
Magnus Levin var son till kapten O. L. Levin och sonson till patron Pehr Levin. Hans två år
yngre broder Otto Ludvig Levin, skulle senare bli den siste fideikommissarien på Ludvigs
berg. Magnus Levin hade för några månader sedan fyllt 20 år.
Rundberg hade sedan 1848 ett av häradsrätten utfärdat vitesförbud för sina marker på Björn
holmen. I detta stadgades bl a för olovlig jakt ett vite på 10 Rd. När nu Rundberg sammanträf
fade med Magnus Levin nere vid sin brygga, påpekade han att detta vitesförbud gällde alla
och att Magnus Levin borde erlägga vitet annars skulle han bli stämd till tinget.
Magnus Levin tog inte detta på stort allvar, han menade att det inte var någon fara, han hade
t.o.m. jagat förr på Björnholmen.
Längre fram på hösten fick Magnus Levin emotta en stämning till vintertinget med anled
ning av denna händelse. Levin infann sig inte till tinget, men han bad Jan Petter Jansson i Val
inge medta och överlämna en försvarsskrift. I denna förklarar han, att så här hade det gått till.
Han hade i sällskap med några kamrater varit ute och nöjesseglat på Mysingen. Den 4 oktober
hade de seglat från Ornö, men mot kvällen dog vinden ut och de beslöt då att ankra upp vid
östra udden på Björnholmen och övernatta i kajutan.
På morgonen den 5 oktober hade hundarna i ett obevakat ögonblick smitit iland. Magnus Le
vin hade gått i land för att fånga in dem, medförande bössan i tanke att om han avlossade ett
skott skulle hundarna tro att nu var jakten över och komma till honom. Det där fungerade inte
och därför sade Levin till en av kamraterna, Jean Thorselle, att ta släpbåten och segla fram till
Rundbergs brygga, så skulle han själv under tiden fånga in hundarna och möta honom där.
Med denna förklaring ansåg Magnus Levin att saken borde vara ur världen, någon jakt hade
det inte varit frågan om.
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Rundberg hade för sin del försett sig med två vittnen, Anders Erik Olsson och Anders Ahl.
Dessutom hade han med sig ett utdrag ur domboken beträffande vitesförbudet, detta var på
tecknat med att det i laga ordning varje år blivit uppläst i Muskö och Västerhaninge kyrkor
och alltså helt i sin ordning.
Vittnena Anders Erik Olsson och Anders Ahl hördes, båda berättade att de sett Magnus Levin
ströva omkring i skogen, att de hört hundarna skälla och att skott avlossats. Ingen av dem kun
de emellertid intyga att de sett Magnus Levin verkligen skjuta något villebråd, Anders Ahl
påstod dock att han sett en fågel i Levins jaktväska, men han kunde inte veta om den var
skjuten på Rundbergs mark. Häradsrätten begrundade detta, men ansåg att Magnus Levin ock
så måste höras innan målet kunde avgöras.
Magnus Levin hade fått del av häradsrättens protokoll och infann sig på sommartinget. Med
sig hade han ett intyg från pastor Hofstedt så lydande:
”Att Arbetskarlen Anders Ahl i Björnholmen eger den mest svaga kunskap och de mest inskränkta begrepp i Christendomen samt inom år och dag ej begått H.H. Nattvard, varder på
begäran intygadt.”
Med stöd av detta ansåg Levin att Anders Ahl inte kunnat förstå vittnesedens betydelse, och
att därför inget avseende kunde fästas vid hans vittnesmål.
Rundberg protesterade mot detta samt mot Levins vidhållande av vad han sagt i sin försvars
skrift, dessutom inlämnade han ett eget skriftligt anförande, där han ansåg Levins förklaringar
vara lögner och svepskäl och påstod att han på avstånd hört Levin mana på hundarna att söka
och spåra upp villebråd. Dessutom framhöll han riskerna för de betande fåren med främmande
jakthundar i markerna och meddelade att det hänt tidigare att han fått lamm ihjälbitna av lösa
hundar.
Utöver detta hade Rundberg inkallat Anders Erik Olssons hustru Brita Lovisa Larsdotter som
vittne. Hon bestyrkte de tidigare vittnesmålen, men kunde inte heller hon påstå att hon verk
ligen sett något skjutet villebråd. Med detta överlämnade Rundberg målet till häradsrättens
prövning men med det yrkandet, att om Levin inte kunde fällas på de framlagda bevisen och
indicierna, så måste han med ed värja sig för anklagelsen om olovlig jakt.
Levin å sin sida bad om uppskov med målet för att som vittnen kunna inkalla dem han haft i
sällskap den aktuella dagen. Uppskovet beviljades.
Vid hösttinget uteblev Magnus Levin utan att anmäla något förfall, varför målet uppsköts än
en gång. Häradsrätten meddelade dock, att om Levin inte infann sig till vintertinget nästa år,
skulle målet avgöras ändå, vilket Rundberg ombads meddela honom.
Till vintertinget 1859 hade Levin inkallat Jean Thorselle som vittne. Denne berättade om
seglatsen, om hundarna som hoppat i land och om hur han själv seglat släpbåten till Rund
bergs brygga. Någon jakt hade han ju inte deltagit i, det enda han kunde intyga var att Levin
inte haft något jaktbyte med sig då han kom ned till bryggan.
Vid föregående ting hade värjomålsed förts på tal och Levin ”förklarade sig beredvillig att
med ed värja sig från tillmälet.”
Häradsrätten beslöt att så fick det bli. ”Dock åligger det Svaranden derest han tilltror sig fullgöra eden att vid 5 Rdrs vite inom en månad härefter och sedan så ofta han varder kallad,
försedd med Härads Rättens protokoller och utslag i målet infinna sig hos sin själasörjare för
erhållande af nödige föreställningar om edens vigt och värde samt såväl derom som angående hans Christendomskunskap vid enahanda vite förete Själasörjarens intyg å edgångsdagen,
då Svaranden vid äfventyr att eljest varda åt saken fälld bör i närvaro af Käranden åter infinna sig inför Härads Rätten.” Häradsrätten ville därefter ta ställning i saken beroende på
”om eden fullgöres eller Svaranden deråt brister.”
Den 10 maj 1859 slutfördes målet, mer än ett och ett halft år efter den inträffade händelsen.
Magnus Levin infann sig med det nödvändiga intyget från pastor Hofstedt. Detta blev uppläst
inför rätten, men omedelbart därefter trädde länsman Norman fram och yrkade att Levin måtte
fällas till det i häradsrättens senaste utslag åsatta vitet på 5 Rdr, då han inte inom den före
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skrivna tiden en månad infunnit sig hos sin själasörjare. Han hade inom den tiden inte ens löst
ut protokollen i målet. Magnus Levin kunde inte annat än erkänna. ”Svaranden, som förklarade sig beredd aflägga den ådömda värjomålsed fick häruppå med tu finger å den Heliga
Skrift svära och betyga att han icke Måndagen den 5 October 1857 å ägorna till Kärandens
hemman Björnholmen i Muskö kapellförsamling olofligen idgat Jagt.”
Som vanligt vid de flesta rättegångar hade båda sidor envist hävdat att motparten skulle beta
la alla rättegångskostnader. Magnus Levin var visserligen frikänd från anklagelsen, men inte
genom någon övertygande bevisning från hans sida.
Häradsrätten ansåg, att som utgången av målet blivit, kunde parternas ersättningsanspråk inte
bifallas, utan var och en fick stå för sina egna kostnader. Jean Thorselle, som vittnat vid tidig
are ting, hade då rest upp från sitt gods i Västergötland. För resan fram och åter, vilket tagit 10
dagar, begärde han 250:Rd. Häradsrätten jämkade detta till mera skäliga 120:Rd. Om Jean
Thorselle verkligen fick någon ersättning framgår inte.
Om Magnus Lewins fortsatta levnad kan i korthet följande berättas. År 1858 gifte han sig
med Zelma Sandels, dotter till en överstelöjtnant Sandels, som åren 185657 med sin familj
bott som hyresgäster på Ludvigsberg.
Paret bosatte sig vid Rummet, och under åren 18581865 fick de tillsammans 7 barn. Som
många andra inom släkten sökte han den militära banan, och blev underlöjtnant vid Söder
manlands regemente.
Han tycks dock ha levat på stor fot, för på rätt kort tid skaffade han sig stora skulder. Inför hot
om bysättning valde han till slut år 1865 att begära sig i konkurs. Skulderna uppgick till
9.024:03 och tillgångarna till 1.147:80. I dagens penningvärde borde dessa båda summor mot
svaras av ungefär 290.000: respektive 37.000: kr.
Borgenärssammanträde utsattes till vintertinget 1866, till detta ting hade dessutom inlämnats
åtal för oredlighet mot borgenärer, bl a skall han ha beställt en vagn av en vagnmakare, tagit
emot den utan att betala och sedan omedelbart sålt den för halva priset kontant. Vid tinget be
fanns det att han rymt utomlands undan sina fordringsägare, varför han vid följande sommar
ting blev efterlyst.
Vid hösttinget dömdes han till 6 mån fängelse för rymning undan skuld. I februari 1867 dör
han, enligt dödboken av klimatfeber, ännu inte 30 år gammal.

Johan Magnus Carlsson flyttar till Björnholmen
Vid tiden för Anders Erik Olssons övertagande av arrendet på Björnholmen var Brita Lena
Öhman eller Sundberg, som hon efter omkring 1850 kallade sig, helt ensam. Sonen Jan Petter
flyttade hemifrån något av de första åren på 1850talet och arbetade sedan som dräng på olika
platser på Muskö. Till Valinge kvarn kom han 1857 och flyttade därifrån i oktober 1859 till
Östnora. Där gifte han sig med en 16 år äldre änka, Anna Maja Ersdotter, ägare till 1/8 mtl i
Östnora by.
Dottern Maria Sofia hade redan 1847 flyttat till Utö, hon var då bara 10 år. Hon återkommer
dock 1852, stannar hemma ett år och flyttar sedan som 16åring till Bjurshagen som piga,
1854 är hon vid Hyttan, samma år vid Sånö och 1855 flyttar hon till Yxlö mellangård som pi
ga hos Johan Magnus Carlsson. Hans hustru Catarina Magnidotter hade vid den tiden drabbats
av ett slaganfall och blivit oförmögen att arbeta.
Johan Magnus Carlsson kom sedermera att bosätta sig på Björnholmen, och hans bakgrund
skall därför i korthet beröras. Han var född den 13 november 1810, föräldrarna var Carl Mag
nus Svensson och Greta Larsdotter, båda födda vid Näringsberg. De brukade ett torp under
Näringsberg där Johan Magnus växte upp. Båda föräldrarna omkom, frös ihjäl ute på isen en
marsnatt 1832. Johan Magnus hade då en tid arbetat som dräng vid Jursla i Ösmo. Någon
gång i början på 1830talet flyttar han till Yxlö som dräng hos änkan Catarina Magnidotter.
Hos henne trivs han och 1840 gifter de sig. Han är då 30 år och hon 42.
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J: M: Carlsson

Maria Sofia Sundberg var 18 år då hon kom till Yxlö och hon förestod sedan hushållet i sex år
till dess Catarina Magnidotter dog i september 1861.
Johan Magnus och Maria Sofia gifte sig året därpå. Samtidigt beslöt de att bosätta sig på
Björnholmen, att sälja gården på Yxlö och köpa Björnholmen av Marias anhöriga, modern
Brita Lena, brodern Jan Petter och tvillingsystrarna Stina Greta och Anna Helena. Dessa båda
företräddes av sin förmyndare Anders Erik Olsson, arrendatorn på Björnholmen.
Ett köpebrev upprättas den 8 november 1862 där köpesumman anges till 3.000 Rd Rmt, vilket
i dagens penningvärde bör motsvara ungefär 90.000:.
I köpesumman ingår Maria Sundbergs egen arvslott med 106 Rd 66 2/3 öre. Tvillingsystrarnas
är lika mycket, Jan Petters dubbelt så stor 213 Rd 33 1/3 öre.
Brita Lena som är största ägare skall ha 2.466 Rd 66 2/3 öre. Förklaringen till detta är de före
gående arven och köpen vilka åskådliggörs på bilden nedan.
Till köpebrevet lades ett köpekontrakt som bland annat föreskrev:
att tillträde sker den 14 mars 1864 då hela köpeskillingen skall erläggas, alltså mer än ett år
senare. Anders Erik Olssons arrendekontrakt gick ut den dagen, och han var även skyl
dig att höstså med 1 1/4 tunna råg och 1/8 tunna vete.
att den vinterved som finns upphuggen betalas av köparen med l Rd per famn.
att Brita Lena skall ha mat och husrum till döddagar samt en anständig begravning
Det visade sig dock oväntat besvärligt att få köpet godkänt i häradsrätten. Alla de föregående
ägarförhållandena måste gås igenom och styrkas med köpebrev, bouppteckningar, testament
en, intyg och vittnesförhör, ”... på det sökanden må lemnas ytterligare tillfälle att försätta ärendet i fullständigt skick....” är en återkommande formulering.
Det drog sålunda ut över fyra ting innan häradsrätten kände sig övertygad om att allt gick rätt
till och kunde meddela första uppbud. Fastebrev meddelades slutligen vid vintertinget i mars
1865.
Maria Sofias systrar, tvillingarna Stina Greta och Anna Lena gick olika öden tillmötes.
Stina Greta flyttade hemifrån 1851 till Västerhaninge och återkom till Björnholmen 1852. År
1854 flyttade hon till Herrstugan, 1858 till Bjurshagen, 1861 till Västerhaninge och 1862 åter
kom hon till Björnholmen. År 1863 flyttade hon till Norrtorp, 1864 till Lidaäng.
Hon hade nu träffat skomakaregesällen Carl Fredrik Widell, som hade inflyttat från Västerha
ninge året förut. De båda gifte sig i november 1864 och bosatte sig vid Lidaäng, hon var då 25
år gammal. 1866 fick de en son som dock dog efter några månader. 1869 flyttade de till Väs
terhaninge.
Den andra tvillingsystern Anna Lena flyttade hemifrån 1852 til Hammar, 1855 till Torpet,
1857 till Valinge kvarn, 1858 till Hyttan och 1860 till Västerhaninge. Därifrån flyttar hon till
sin äldre syster Maria Sofia på Yxlö. Då Johan Magnus Carlsson och Maria Sofia flyttar till
Björnholmen och enligt köpekontraktet tillträder gården i mars 1864 följer hon med.
Året därpå bor hon hos sin tvillingsyster i Lidaäng. Orsaken är att hon blivit med barn, i de
cember föds dottern Anna Lovisa.
Johan Magnus förmodas av Musköborna vara fadern, men någon officiell bekräftelse finns
inte.
Nästa år 1866 flyttar Anna Lena till Valinge och gifter sig med den 10 år äldre Alexander Jo
hansson, nybliven änkling. Under de följande åren får de tre barn, alla dör dock före ett års ål
der.
Anna Lena själv dör i en smittkoppsepidemi på sommaren 1874, 34 år gammal. Dottern Anna
Lovisa tas då om hand av moderns förre förmyndare Anders Erik Olsson, som nu bor vid Hyt
tan. Där stannar hon som fosterdotter till år 1886, då hon flyttar till Österåker.
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Alexander Johansson bor efter Anna Lenas död kvar vid Valinge, nu som sambo med Fia
Dahlström, född i Repplinge på Öland, 18 år yngre än han själv. Alexander är knappast fram
gångsrik som torpare, en gång blir han till och med dömd för snatteri av rågmjöl vid Arbottna,
och med tiden blir han och Fia socialfall. Tillsammans får de fem barn, förutom den son som
Fia medförde till Valinge.
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Erik Åkerman och Carin Ersdotter köper 1/8 mtl Björnholmen 1806
Carin Ersdotter † 1820

Erik Åkerman † 1826

Carin Ersdotters giftorätt 1/24 mtl ärvs av hennes kvarlevande döttrar

Erik Åkermans giftorätt 2/24 mtl
testamenteras till hans
styvdotterdotter Brita Lena Öhman

Maria Pährsdotter, gift Öhman,
1/48 mtl

Anna Catharina Pährsdotter, gift
Lättström, 1/48 mtl

↓

Maria Pährsdotter, † 1832, arvet
(1/24 mtl)går till hennes barn

Anna Catharina Pährsdotter † 1828,
arvet (1/48 mtl) går till hennes syster
← Maria Pährsdotter

↓

2/120 mtl Per Erik Öhman

2/120 mtl Lars Olof Öhman

1/120 + 2/24 mtl Brita Lena Öhman

Per Eriks och Lars Olofs arvslotter 1/30 mtl inköps av Brita Lena Öhman och hennes man Jan Henric Sundberg
Jan Henric Sundberg † 1844, arvsskifte 1862
2/90 mtl av de inköpta 1/30 mtl ärvs av barnen
2/225 mtl Jan Petter
Sundberg

1/90 mtl av de inköpta 1/30 mtl ärvs av hustrun Brita
Lena Öhman

1/225 mtl Maria Sofia
Sundberg

1/225 mtl Stina Greta
Sundberg

1/225 mtl Anna Helena
Sundberg

Maria Sofia Sundberg ärvde 1/225=8/1800 mtl efter sin far och köpte tillsamman med sin man Johan Magnus
Carlsson 217/1800 mtl av sin mor och sina syskon, vilket blir 225/1800=1/8 mtl.
Arvet efter Erik Åkerman
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Mor Fia
I rödrutig halsduk med snip bakom nacken
man såg henne komma i Fårkullabacken
med stickstrumpan ständigt i hand.
Ty gamla mor Fia var flitig och trägen,
varhelst man såg henne komma på vägen
i hjulspårens lera och sand.
Om dagen hon vandrade till sina ställen,
blev borta från morgonen till sent inpå kvällen
och bjöds både kaffe och mat.
För stickning och stoppning av strumpor och vantar
hon fick här och där några fattiga slantar
till hjälp med sin torftiga stat.
Jag minns henne åldras, bli gammal och bruten,
den dagen då dörren till stugan blev sluten
och gamla mor Fia bars ut.
När flitiga handen ej mer synes tvinna
sin ull och sitt gam uppå spinnrocken spinna,
och brasan var brunnen till slut.
Men stundom man såg henne sitta om kvällen
och spinna sitt garn invid brasan på hällen,
som spred över golvet sitt sken.
Och trevnad där bodde med stillhet och vila,
när höstregnet hördes från takåsen sila,
och stormen om knutarna ven.
Jag minns henne gå där i Valinge hagen
och barka och bunta sitt vispris om dagen
när björken stod lövad och grön.
Jag såg henne komma med kvastris från skogen
och pulsa i snö genom mörkaste drogen,
när vintern var kommen till ön.
Då blev det en saknad och tomhet så plötslig
kring stugan, som låg där så ensam och ödslig,
när solen om kvällen gick ner.
Men bilden, som präglats ej går ur mitt minne,
av gamla mor Fia, vars soliga sinne,
jag alltid för ögonen ser.
Mor Fia som det talas om i denna dikt är förmodligen den Fia Dahlström som Tor Hellström nämner här
ovan. Dikten finns i diktsamlingen ”I kyrkobygd” i Tankar och bilder från hembygden av Helge Ericsson.
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LAGA SKIFTET PÅ BJÖRNHOLMEN ÅR 1863
Johan Magnus Carlsson, som nu skulle flytta in på gårdsplanen hos Carl Magnus Rundberg,
var väl inte helt okänd för Rundberg, även om de inte var närmare bekanta. Kanske kände han
tveksamhet inför att få in en utsocknes, ett ösmolik alldeles in på husknuten. Hur det än kan
ha varit med den saken, beslöt han nu att innan Carlsson flyttat in begära laga skifte för att få
nya gränser mellan ägorna utstakade. I och för sig kunde detta vara motiverat enbart på grund
av ägosplittringen.
Ansökan om laga skifte är daterad den 4 april 1863, och inkom till länsstyrelsen den 15 april.
Samma dag utfärdas förordnande för lantmätare Gustaf Hogner att vara förrättningsman.
Efter sedvanlig pålysning i kyrkan om förrättningen och kallelse av rågrannar, anländer Hog
ner till Björnholmen måndagen den 3 augusti 1863. Tillkallade godemän var L. J. Dahlström
från Jordbro och Bengt Jacobsson från Ribby, några rågrannar hade däremot inte infunnit sig.
Förrättningen inleddes med att tillgängligt kartmaterial studerades. På 1699 års karta fäste
man sig för anteckningen att till Björnholmen hörde “skötsättning vid ett grund uti Ösmo
socken med 8 stycken”. Carlsson som gammal Ösmobo visste besked, det gällde Gårgrundet
under Nynäs gård. Gårgrundet ligger ute i Mysingen, ca 7 kabellängder sydost om sydspetsen
av Yttre Gården på ett djup av 2,53 meter. Därpå studerades 1845 års karta över delning av
skogsmarken. Men då kartan inte blivit fastställd och endast avsåg sämjedelning, ansågs den
inte kunna ligga till grund för förrättningen.
En någon tid förut iordningställd konceptkarta blev vad som till slut fick utgöra underlaget.
Därnäst gällde att bestämma skifteslagets omfång. Delägarna var eniga om att all mark utan
undantag skulle ingå, med alla holmar, skär och grund inräknade. Utöver detta ansåg Rund
berg och Carlsson, att Ersholmen och Adamsskären borde ingå i skifteslaget. Båda ägorna låg
närmare Björnholmen än Muskö resp. Vitsgarn.
Däremot ansåg de, att det inte var lönt att strida med baron Adlercreutz på Nynäs om rätten att
sätta skötar vid Gårgrund, då de bara hade den gamla anteckningen från 1699 att stödja sig på.
Dessutom låg grundet över tre mil bort och i en annan socken.
Beträffande Mörholmen finns en anteckning i förrättningsprotokollet: “hvarjemte jordegarna
förklarade att Mörholmen, hvilken ligger straxt ut för Djupviken, blifvit, ehuru stående på de
gamla kartorne, genom rättegång tagen ifrån denna by och tillerkänd Ludvigsbergs mera aflägset liggande strand hvadan denna holme nu icke får anses tillhöra detta skifteslag.”
Om Rundberg och Carlsson missförstått domstolsutslaget från 1849 eller om ytterligare en rät
tegång förevarit har inte gått att utröna.
Formellt gjordes nu upprop av rågrannar, företrädare för Ludvigsberg och för Berga dit Vits
garn hörde. Ingen hade kommit, och det såg inte ut som om någon skulle komma heller,
klockan var redan 7 på kvällen. I stället enades man om att låta detta bero tills vidare, och
längre fram göra egna efterforskningar bland lantmäterihandlingarna, för att utröna om Ers
holmen och Adamsskären kunde räknas in i skifteslaget.
Följande dag, den 4 augusti, fortsattes med de allmänna grunderna för skiftet. Överenskom
melse om dessa uppsattes skriftligt, och innehöll som första punkt att Rundberg och Carlsson
delar lika, hälften var av ägorna.
De följande punkterna omtalar vad som skulle vara odelat och gemensamt ägt: befintliga och
nyutstakade vägar, brunnen i Källhagen och den inhägnade marken däromkring, notgården i
Ladugårdsviken, sköthagen vid Båtsudden, allt fiske i sjön och slutligen alla holmar, grund
och skär. Denna punkt togs dock senare bort på lantmätarens inrådan, holmarna lades till den
fastighet vid vars strand de var belägna.
Ägograderingen tog nu sin början. Varje liten del, tillsammans 402 små områden numrerades
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på kartan, numren fördes in i en tabell åtföljda av markbeskrivning, åsattes ett graderingstal,
arealuppgift, samt vem som före skiftet var ägare eller om de ägts gemensamt.
Detta tog två dagar i anspråk, därefter besiktigades åbyggnaderna och husflyttningsvärdering
upprättades. En sådan värdering måste formellt alltid göras, och oftast drog man lott om vem
som måste flytta ut från byn. Carlsson var emellertid från början inställd på att vara den utflyt
tande.
Värderingsinstrumentet ger en god inblick i vilka byggnader som fanns, deras storlek och all
männa utseende. Alla hus var timrade och täckta med tegel, torv, vass, spån eller bräder. Ge
mensamt ägdes en badstuga, i övrigt kom på var och en enligt följande:
Rundberg ägde dessa byggnader:
1. Mangårdsbyggnad, 13,8x6,4 m, tegeltak, 3 rum med eldstäder och ett vindsrum samt
tillbyggd förstuga 1,6 m bred.
2. Visthusbod och källare, 6,8x4,3 m, tegeltak.
3. Loge med två golv, 12,7x6,5 m, spåntak.
4. Fähus, stall och lada i samma byggnad, 14,8x4,9 m, vasstak.
5. Får och svinhus, 4,6x4,1 m, vasstak.
6. Lider, 5,8x5,3 m, vasstak.
7. Brygghus, 6,1x4,7 m, torvtak.
8. Hemlighus.
Carlsson hade följande byggnader:
1. Mangårdsbyggnad, 8,3x5,3 m, tegeltak, 2 rum och en förstuga samt ett vindsrum.
2. Visthusbod, 5,2x4,5 m, torvtak.
3. Loge med ett golv, 9,6x6,1 m, vasstak.
4. Stall och fähus samt två lador i samma byggnad, 10,6x6,5 m, vasstak.
5. Får och svinhus, 3,2x2,6 m, vasstak.
6. Brygghus, 5,0x4,5 m, brädtak.
7. Jordkällare, torvtak.
8. Hemlighus.
För att få plats med dessa 17 byggnader på den knappt tillmätta bytomten, måste en del ha
lagts ganska tätt inpå varandra; både trångt och brandfarligt. Bybränder förekom också i äldre
tid när olyckan var framme. Kostnaden för flyttning av Rundbergs byggnader uppskattades till
673:50 Rd och för Carlssons del till 558:Rd. Regeln var att den kvarboende betalade den ut
flyttandes flyttningskostnad.
Detta var så långt man kunde komma för tillfället. Frågan om Ersholmen och Adamsskären
återstod att utreda. Formellt var detta delägarnas ansvar, men då de saknade praktiska resurser
för detta, ombads lantmätare Hogner att mot ersättning undersöka vad som kunde gå att få
fram ur lantmäterikontorets handlingar. Nästa sammanträde bestämdes till en dryg månad se
nare, den 7 september.
På förmiddagen måndagen den 7 september 1863 träffades parterna ånyo. Lantmätaren berät
tade nu att han i arkivet granskat den år 1773 upprättade kartan över Ludvigsbergs ägor och
att Ersholmen fanns upptagen där som tillhörande Ludvigsberg. Holmen hade sen den tiden
utan att någon ifrågasatt det hävdats under Ludvigsberg, och han avrådde från att försöka en
rättegång, då en sådan med all säkerhet inte kunde vinnas. Enahanda var förhållandet med
Adamsskären, de fanns upptagna på en laga skifteskarta från 1841 som tillhörande Västra
Vitsgarn.
Godemännen anslöt sig till lantmätarens syn på ärendet, och Rundberg och Carlsson gav då
upp sina anspråk på Ersholmen och Adamsskären.
Vidare föreslog lantmätaren att medelavståndet mellan Björnholmen och Muskö och mellan
Björnholmen och Vitsgarn skulle anses som vattengräns, vilket godtogs och ritades in på kar
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tan till framtida efterrättelse.
Då nu skiftets omfattning och omfång slutligen bestämts, diskuterades hur man på bästa sätt
borde dela och var gränserna skulle gå. Någon delning mitt itu med gräns över mellanskogen
kunde knappast komma i fråga, då den vidsträckta men ej uppodlade Storängen måste ingå i
delningen. Rådplägningen resulterade till slut i en skiftesplan av följande lydelse:
1:mo Ett åttondels (1/8) mantal blifver quarboende på gamla bytomten och erhåller sina
egor uti 2:ne skiften, det ena i vester med åker och tomter samt en del Afrösningsjord efter en genom uträkning bestämd gränsegång, från nordöstra hörnet af Skötgården, nordligt ut öfver gärdet, till Ladugårdsviken, utmed hvilken skilnad nödig
väg öfver gärdet blifvit bestämd: hvaremot 2:dra skiftet blifver längst österut af
egorne, sträckande sig vesterut, med skog, betesmark, och äng, efter gamla skilnaden i Storängen, allt på sätt kartan visar, i rak linea från Wassviken norr ut till
Norrviken.
2:do Ett åttondels (1/8) mantal vidblifver, med utflyttningsskyldighet, i Ett skifte alla återstående egor uti medlersta läget.
Rundberg och Carlsson förklarade sig nöjda med skiftesplanen, sedan man gjort en provi
sorisk utstakning av den västra gränsen över åkrarna. Dessutom anhöll de att få en delning ut
förd av stängselhåll samt delning av arbetet med iståndsättning av beslutade vägar och dessas
framtida underhåll.
Lantmätaren förklarade att han behövde nästa dag för att göra en uträkning på rättvisaste för
delning av åkrarna i västra åkerskiftet och sålunda slutgiltigt bestämma var gränsen skulle gå.
Man gick även igenom ägobeskrivningen och noterade ändringar och justeringar av grader
ingstalen på inte mindre än 28 punkter.
Ägobeskrivningen var därmed klar för godkännande av parterna, men då allting var uträknat
på det nymodiga sättet i kvadratrev, kvadratstänger och kvadratfot, ville Carlsson och Rund
berg gärna ha arealerna angivna även i tunnland och kappland som de var bättre hemmastadda
med. Detta lovade lantmätaren dem att få mot ett visst kostnadstillägg.
Den upprättade kartan visas på nästa sida. Med denna förminskning blir den mycket svårläst,
varför den även visas i förenklat utförande. De efter skiftet gällande gränserna är på denna
bild utmärkta med en något tjockare streckad linje, dels den gamla och fortfarande bestående
gränsen i Storängen från Vassviken till Norrviken, dels den nya gränsen från Sköthagen till
Källhagen och Notgården. Med en smal streckad linje är utmärkta de gamla gränserna, dels
över den västra åkermarken, dels över skogsskiftena. Även befintliga gärdesgårdar är utritade.
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Den 9 september fortsattes förrättningen med att göra den slutgiltiga utstakningen av rågång
arna och sätta upp råstenar.
Dagen förut hade delägarna begärt, att lantmätaren skulle göra en fördelning av dels stängsel
håll dels anläggande och underhåll av vägar. De nya gärdesgårdar och grindar som kom i fråga
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var främst rågångsgärdesgården utefter nya rågången och nya vägen över de västra gärdena,
inhägnad av Källhagen och Notgården vid Ladugårdsviken samt Sköthagen på den södra sidan
och slutligen rågången över Storängen.
Befintliga eller eventuellt nya gärdesgårdar mellan egen skog och egna åkrar och ängar fick
var och en själv underhålla.
Gränsdragningen över de västra åkerskiftena har förtydligats med en skiss som visas här ne
dan. Sjöstrandsängen längst in i Ladugårdsviken hade tidigare varit gemensam, men delades
nu vid en linje som på skissen utmärkts med ett streck över strandlinjen.
Rimligen borde nu en rågångsgärdesgård och en grind över vägen ha satts upp här, men så
blev det inte. I stället lät man den gamla grinden vara kvar, den nystängda rågångsgärdesgård
en fick sluta vid grindens södra grindstolpe. Troligen berodde detta på att Rundberg brukat
valla sina kor över sjöstrandsängen när de skulle ut på skogen, den skog som Carlsson numera
var ägare av. Samma väg ämnade han använda även i fortsättningen, men nu då korna skulle
över till den östra delen av hans ägoskiften. En särskild punkt i protokollet meddelar att Carls
son lämnar sitt tillstånd till detta, men att ett led i gärdesgården får Rundberg själv hålla.
Alternativet hade varit att valla korna utefter rågångsvägen. Men då hade de nog måst ledas
med grimma. Sträckningen av gärdesgården tycktes väl just då rimlig och enkel, men kom
tolv år senare att vålla trätor och stor osämja.
Gärdesgårdsdelningen bestämdes så, att Rundberg fick ansvara för stängning runt Källhagen
och Notgården, samt av rågången den redan befintliga delen med början vid vattnet på Ladu
gårdsvikens östra sida, vidare mellan sjöstrandsängen och Carlssons åkrar, grinden över väg
en, den nya gärdesgården fram till där vägen gör ett knä och vidare söderut ca 20 m.
Carlsson fick åtaga sig resten av rågångsgärdesgården fram till Sköthagen samt stängningen
runt denna. Rågången i Storängen delades i två delar, varav Rundberg åtog sig den norra delen
med grinden vid Norrviken och Carlsson resten.
Den beslutade vägen med början vid grinden till Källhagen, över de västra åkrarna, genom
grinden vid Lillängen ut mot skogen, förbi berget vid Djupviken och vidare fram till grinden
vid Norrviken, delades i tre delar beroende på olika svårighetsgrad. Dessa tre delar delades i
sin tur upp på de båda delägarna.
Den svåraste vägsträckningen, den förbi berget vid Djupviken, uppmättes till 90 meter och en
påle utmärkte början och slutet. Dessa 90 meter fick delägarna åta sig anläggning och under
håll av gemensamt. Del två av vägsträckningen utgjordes av vägen från grinden vid Källhagen
till grinden vid Lillängen, varav Rundberg tog den västra och Carlsson den östra delen med
hälften var.
Återstoden, som då enbart var väg över skogsmark, delades så att Rundberg åtog sig den väst
ra delen förbi Djupviken och sedan 200 meter från den nuvarande rågångsgrinden och Carls
son resten fram till grinden vid Norrviken.
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Dubbelmarkerad ( // // ): Gärdesgård som upplåtits till delning Enkelmarkerad ( / / ): Enskild gärdesgård
Punktad linje (-●-): Grind

Västra åkerskiftet, gränsdragning och gärdesgårdar.
När allt detta var klart uppsattes en skriftlig överenskommelse i 11 punkter som reglerade när
allt skulle vara färdigt, var man hämtade fyllnadsmassor, hur och när flyttningshjälpen skulle
erläggas och annat liknande. Den sista punkten kom att få följande lydelse:
“Vid vägen utmed skifteslinien öfver gärdet upptage lotterne hvar på sin sida nödigt dike; Af
Matjorden på vägen, tage lotterne hälften hvar”.
Detta kom att leda till oenighet längre fram. Det gällde nya diken, grävda vid en gräns och inte
dit vattnet ville rinna. Tvisten kom att gälla om tillfredställande dränering ändå kunde erhål
las.
När alla märken, pålar, rösen och stakkäppar satts ut, ansågs förrättningen avslutad, och
alla protokoll och separata överenskommelser underskrevs av båda delägarna, behörigen be
vittnat av godemännen.
Arvodesräkningen för hela laga skiftet är mycket detaljerad och slutar på 486 Rd 68 öre. Så
lunda upptas kostnaden för att även ange arealerna i tunnland och kappland till 16:32, kost
naden för att undersöka om Ersholmen och Adamsskären kunde ingå i skiftet belöpte sig till
54:osv. C. M. Rundbergs 1/8 mtl betecknades i fastighetsregistret med Litt. A och J. M. Carls
sons 1/8 mtl med Litt. B. Vid en senare utförd omläggning av fastigheters beteckning kom
Rundbergs del att kallas Björnholmen 1:2 och Carlssons del Björnholmen l :3. Det oskiftade
¼ mtl ansågs ha varit Björnholmen 1:1.
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En sammanfattning av ägarförhållandena under den tid Björnholmen var uppdelat på två ägare
visas på bilden nedan.
1806 Erik Åkerman (17451829) gift med Catharina
1806 Olof Lättström (17651821) gift med Anna Catharina
Pehrsdotter (17441820) köper 1/8 mtl av Lars Fr. Grubb Pehrsdotter (17611828) styvdotter till Erik Åkerman
köper 1/8 mtl av Lars Fr. Grubb
1823 testamenterar Åkerman sin del av Björnholmen till
sin styvdotterdotter Brita Lena Öhman (18031866).

1813 testamenterar Lättström sin del av Björnholmen till
sin systerson L.M. Rundberg (17981840) vid Älvsnabben
att tillträdas efter båda makarnas död.
1821 Olof Lättström dör, änkan gifter om sig 1822 med
Pär Söderholm (17941838).

1824 storskifte av åker och äng
1829 Erik Åkerman dör, Brita Lena Öhman gift med Lars 1828 Anna Catharina Pehrsdotter dör, L. M. Rundberg
Andersson (17931831) flyttar från Söderby till Björn
ägare 1830 efter tvist med Pär Söderholm.
holmen.
1831 Lars Andersson dör, Brita Lena Öhman gifter om
sig 1832 med Jan Henric Sundberg (l 8051844).

18281833. Erik Edman (17861834) arrendator.

1844 Jan Henric Sundberg dör, Magnus Magnusson på
Ö.Vitsgarn arrendator 18451854.

1840 LM. Rundberg flyttar från Älvsnabben till Björn
holmen, dör samma år. Änkan Anna Stina Rundberg
(17991859) och barnen arvingar enligt testamente.

1845 sämjedelning av skogsmark.
Anders Olsson arrendator 18551864.

1858 Carl Magnus Rundberg (18321899) köper sina sys
kons farsarv.

1862 Johan Magnus Carlsson (18101883) gift med Brita 1859 Anna Stina Rundberg dör, sonen Carl Magnus Rund
Lena Öhmans dotter Maria Sofia Sundberg köper 1/8 mtl berg köper sin systers arvsandel, brodern Anders Axel var
av hustruns mor och syskon.
död.
1863 laga skifte av alla ägor, utom Källhagen, Skötgården, Notgården och fiskevattnet, vilka ägs gemensamt.
J.M Carlsson erhåller hemmansdel Litt. B 1/8 mtl mel
lersta delen av Björnholmen i ett sammanhängande
skifte
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CM. Rundberg erhåller hemmansdel Litt. A 1/8 mtl, västra
och östra delen av Björnholmen i två skiften.

1860- OCH 1870-TALET
Grannsämjan går förlorad
De närmaste åren efter laga skiftet och flyttningen till Björnholmen på senvintern 1864 var
Johan Magnus Carlsson fullt upptagen med att bygga ny bostad och nya ekonomibyggnader.
Han verkar ha varit en nästan rastlöst verksam människa. Redan på Yxlö hade han byggt flera
hus, på Björnholmen blev det ännu flera. Då skiftet för hans del innebar husflyttning, hade han
möjlighet att återanvända en del gammalt timmer från de nedrivna byggnaderna, men det
mesta måste nog huggas på skogen.
År1866 arrenderade han Torpet, och där passade han på att hugga timmer för sina byggen på
Björnholmen. För detta blev han stämd till tinget av Levin på Ludvigsberg. På tinget försvar
ade han sig med att han haft för avsikt att återställa stockarna med likvärdiga från Björnholm
en, men det hjälpte inte utan han blev dömd till böter.
Misstänksamheten från Levins sida fanns där; på Yxlö hade Carlsson haft att svara i en lik
nande rättegång, den gången mot Levin på Arbottna. Handlingssättet tyder på att när han ville
någonting genomförde han det också på sitt eget sätt utan att alltid ta hänsyn till andras intres
sen.
Färdigställandet av de bostäder och uthus Carlsson uppförde drog ut över de närmaste åren.
Flera av dem finns ännu kvar. För bostadshuset valde han den plats som på skifteskartan kal
las Lillängshagen. Ladugård uppfördes intill den befintliga vägen och med ena gaveln vänd
mot denna. Sedermera, troligen omkring 1870, tillkom en bostad för statare ett stycke från bo
ningshuset. Dessa byggnader finns kvar på ursprunglig plats.
Till sin hjälp hade Carlsson oftast en dräng och en piga. Dessa var för det mesta unga män
niskor i 20årsåldern och de flesta kom utsocknes ifrån. Rundberg höll sig också med en dräng
och en piga, men de var alltid Musköbor.
Brita Lena Sundberg kom inte att leva på sitt undantag så länge till. Hon hade troligen känt
krafterna avta redan vid försäljningen till mågen Carlsson, och den 24 september 1866 dog
hon, dödsorsaken uppges vara lungsot. Vid 63 års ålder slutade hon ett strävsamt liv med två
äktenskap där hon fått tillsammans 9 barn. Efter dottern Johanna som hade fötts på Yxlö fick
Johan Magnus och Maria Sofia ytterligare två barn, sonen Carl Magnus 1864 och dottern
Hedda Sofia 1866, som tidigare omtalats.
År1872 på våren hände något som kom att få återverkningar långt framåt. Carlsson hade fått
för sig att dräneringen från hans åkrar var otillräcklig och att det behövdes ett ordentligt ut
fallsdike. Han ansåg att detta bäst borde dras söderut, mot Sköthagen. Problemet var bara, att
som rågångarna nu en gång utstakats, så måste diket grävas genom Rundbergs åkrar. Denne
hade efter skiftet gjort en del ändringar, lagt igen några diken på sin mark och ersatt dem med
täckdiken för att få större sammanhängande åkrar, vilket till en del kan förklara Carlssons
agerande.
Påstötningar hos Rundberg gav inget resultat eftersom Rundberg ansåg utfallsdiket onödigt,
och bemötte det hela med förstrött ointresse. Åkrarna hade ju i alla tider klarat sig bra med de
diken som fanns. Detta retade Carlsson, som var van att få som han ville. Tillsammans med
statdrängen Anders Peter Olsson, som anställts på hösten året förut, grävde han upp ett dike
med den sträckning han tyckte att det borde ha. Rundberg hade den aktuella åkern i träda det
året, så ur den synpunkten tyckte Carlsson att tidpunkten var lämplig. Tilltaget åsågs med häp
nad och ilska av Rundberg. Med hjälp av sin dräng Carl August Larsson öste han igen diket
strax efteråt. Den muntliga traditionen vill göra gällande, om sant eller inte, att det här skedde
omväxlande flera gånger.
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Efter detta var fiendskapen ohjälplig. I mitten av maj tillkallade Carlsson två gode män, Olof
Jacobsson i Söderby och J.P. Jansson i Sund, för att de skulle besiktiga marken och avge ett
utlåtande, vilket utlåtande han ämnade använda vid en kommande rättegång. Nu skulle han ha
sin vilja fram.
Utlåtandet lyder:
“På hanmodan haf Hämmans hegare Johan Carlsson å Björnholmen instelte sig underteknad
för att BeSiktiga ett utfallsdike gående igenom Rundbergs Åkerskifte Wilket dike Rundberg
bör upp dika Till fäm fots Bräd och djuplek derefter Så att intet omnemnde Carlsson lider någon men i sitt åkerskifte Willket dike kan uppskattas För grefning Tils 20 öri per fam.
Björnholmen den 21 maj 1872”.
Hösttinget det året var utsatt till den 13 september och den 22 augusti avfattar Carlsson en
stämning på Rundberg med huvudsakligt innehåll att det behövs ett dike av 2 m bredd och l m
djup som Rundberg skall gräva upp inom föreskriven tid, dessutom skall han betala 10 Rd i
ersättning för det uppgrävda och igenlagda diket och till sist 50 Rd för att Carlsson fått för
sämrad skörd på sina åkrar.
För att ytterligare klämma åt Rundberg och göra honom förtret, tog Carlsson i en särskild
stämning upp en annan händelse som inträffat under sommaren. Statdrängen Anders Peter
Olsson hade av Carlsson fått åt sig och sin familj, han hade två minderåriga barn, upplåtit ett
åkerstycke att odla potatis och bönor på. Genom någon omständighet kom Rundbergs oxe att
en dag kunna fritt husera i potatislandet där han mumsade på potatisblasten och trampade ned
bönstånden på oxars vis.
Detta tänkte Carlsson utnyttja och tillkallade besiktningsmän som den 19 juli lämnade ett in
tyg att skadan uppskattats till 4 Rd.
Tre dagar senare gick han till Anders Peter Olsson, tog fram en femriksdalersedel och bad att
få en riksdaler tillbaka så skulle han överta Olssons skadeståndsanspråk. Olsson svarade då att
han redan fått ersättning för skadan av Rundberg som lämnat honom en val strömming och
lovat två till och att han var helt nöjd med detta. Carlsson envisades emellertid och till sist
gick Olsson med på att ta emot pengarna.
Några dagar före rättegången kom Carlsson återigen in till Olson, bjöd på brännvin och ha
de med sig en fullmakt som han ville att Olsson skulle underteckna. I fullmakten stod att
Carlsson ersatt Olsson för hans potatislandsskada och att Carlsson hade rätt att överta ersätt
ningsanspråken och söka få ut vad han kunde av Rundberg. Olsson var ovillig att skriva under
och hänvisade till att han ju redan fått ersättning i form av strömming, men då Carlsson hota
de med löneavdrag, gav han till sist med sig.
Man tycker att Carlsson rimligen borde ha insett att det här inte skulle fungera, men ilska och
hätskhet hade väl förblindat hans omdöme.
När Rundberg några dagar efter den 23 augusti fått del av stämningarna, författade han i sin
tur en genstämning på Carlsson. I denna bestrider han Carlssons alla yrkanden. Ingen mark ha
de vid laga skiftet undantagits för utfallsdike, inget dike hade av ålder varit större än 3 fots
bredd och Carlssons skörd hade på det förment vattendränkta området varit lika bra som på
övriga åkrar.
Däremot kunde Carlsson mycket väl få tillräckligt avlopp för vattnet om han dikade ordentligt
på egen mark, och Rundberg fordrar därför ersättning för egen del med 25 Rd för att ”en del
mark söndergräfdes och en massa rå sjölera blef uppskottad” som han sedan haft besvär att
göra sig av med.
I bådas stämningsansökningar framhålles uttryckligen att motparten skall betala sina egna rät
tegångskostnader. Detta återkommer de ideligen till, både i skriftliga inlagor och vid muntlig
plädering. Det förefaller som om de, och för övrigt många andra under den här tiden, uppfatt
- 98 -

ade saken som så, att om motparten tvingades betala ens egna rättegångskostnader så var detta
sista spiken i kistan för honom, den slutliga bekräftelsen på att man vunnit målet. Om den ska
da som oxen åstadkommit nämner Rundberg ingenting i genstämningen, han ansåg nog att det
målet med lätthet kunde vinnas genom vittnesförhör som klarlade det rätta förhållandet.
Vid rättegången framförde Carlsson sina i stämningen angivna yrkanden, samt tillade dessut
om att det redan före skiftet funnits ett dike genom Rundbergs mark, och att det bara var detta
som han nu grävt upp. Den av Jacobsson i Söderby och Jansson i Sund författade attesten läm
nades in, och därefter begärde Carlsson vittnesförhör med Jacobsson i Söderby. Denna bi
trädde Carlsson på alla punkter i sitt vittnesmål.
Rundberg å sin sida bestred alla Carlssons yrkanden och begärde uppskov med målet för att
kunna förevisa kartan från laga skiftet och därtill hörande handlingar samt få möjlighet inkalla
egna vittnen. Carlsson framhärdade och begärde att rätten redan nu skulle döma Rundberg
skyldig att genast gräva upp utfallsdiket. Rundberg protesterade, så mycket mer som han re
dan höstsått de ifrågavarande åkrarna. Rättens beslut blev att det begärda uppskovet beviljad
es.
Till det efterföljande målet om oxen och potatislandet hade Rundberg författat en skriftlig
inlaga där han redogör för vad som hände och samtidigt påpekar att det var Olsson och inte
Carlsson som lidit skada, att han redan ersatt Olsson för detta och att Carlsson således var ute
i oträngt mål.
Carlsson lämnade för sin del in dels den fullmakt han utverkat av statdrängen Olsson dels det
intyg han fått av besiktningsmännen den 19 augusti.
Vid den följande pläderingen begärde Rundberg uppskov med målet för att inkalla två vittnen
som kunde styrka hans sak. Rättens beslut blev även i detta fall att bevilja det begärda upp
skovet.
Vid vintertinget den 14 januari 1873 förekom båda målen ånyo. Angående tvisten om utfalls
diket lämnade Rundberg in en skriftlig inlaga vari påpekades att vid laga skiftet rågången lagts
så, att båda lotterna hade fri tillgång till sjöstranden åt två håll och särskilt framhölls den
punkt i den samtidigt upprättade skriftliga överenskommelsen där det står: ”Wid vägen utmed
skifteslinien öfver gärdet upptage lotterna hvar på sin sida nödigt dike; af matjorden på vägen, tage lotterne hälften hvar”. Samtidigt inlämnades skifteskartan med tillhörande hand
lingar.
Härefter vidtog vittnesförhör. Carlssons vittnen, Jacobsson i Söderby och Jansson i Sund som
på våren 1872 besiktigat marken och då avgivit ett utlåtande, börjar nu sväva på målet och
medgav att vattnet nog kunde ledas ut mot Ladugårdsviken fast detta innebar större kostnad
och större besvär än det av Carlsson påfordrade utfallsdiket.
Rundberg hade inkallat Vitsgarnsborna som vittnen, Johan Magnus Petersson i Västra Vits
garn, Jan Olof Jansson och Magnus Magnusson i Östra Vitsgarn. Dessa vittnade alla till hans
förmån och framhöll att vattnet mycket väl kunde avledas åt Ladugårdsviken och att Carlssons
utfallsdike var obehövligt. Särskilt Magnus Magnusson ansågs insatt i förhållandena, då han
en tid på 1840talet arrenderat ifrågavarande mark.
Carlsson, som kände att målet höll på att gå honom emot, bestred allt vad vittnena hade sagt
och begärde att målet skulle avgöras vid häradssyn ute på marken, vilket allt i sin tur naturligt
vis bestreds av Rundberg.
Häradsrätten gick nu till beslut och man fäste sig särskilt vid formuleringen: ”upptage lotterne hvar på sin sida nödigt dike”. Det ansågs utrett att på detta sätt kunde var och en få till
fredsställande avlopp för dikesvattnet och så fick det bli. Carlssons begäran om häradssyn av
slogs, däremot ålades han att ersätta Rundbergs rättegångskostnader med 34 Rd.
Oxen i potatislandet förekom som nästa punkt under rättegångsförhandlingarna. Anders Peter
- 99 -

Olsson, som nu hade tröttnat på att arbeta åt Carlsson och på hösten flyttat till Norrström i Ös
mo, var inkallad att vittna.
På avlagd vittnesed berättade han om hur allt gått till, om besiktningen av skadan, om att
Rundberg skyndat sig att försöka ersätta denna och alltid varit hygglig mot Olsson och flera
gånger skänkt honom strömming och slutligen om hur Carlsson trugat honom att ta emot
pengar och lämna en fullmakt för denne att söka ut skadestånd av Rundberg.
Ytterligare två vittnen var inkallade, de hade hört Olsson berätta om saken då när den hände
på sommaren året förut.
Carlsson kunde inte förneka sanningen i vittnesmålen och försökte inte heller.
Häradsrätten fann att det hela var en affär mellan Rundberg och Olsson som redan var utklar
ad och att Rundberg knappast kunde dömas att ersätta skadan två gånger. Carlsson däremot
dömdes att ersätta Rundberg med 25 Rd, däri inbegripet vad denne måst förskottera till vitt
nena.
Under de här åren hände även följande. Carl Magnus Rundbergs son Carl Olof dog den 8
december 1873, 13 år gammal och hans hustru Anna Maria Andersdotter den 2 februari 1874,
hon blev 41 år gammal.
Han levde nu som änkeman med de hemmavarande döttrarna Anna, Christina och Edla, som
vid moderns död var 16, 11 och 6 år gamla. Sonen Axel flyttade hemifrån samma år och tog
tjänst vid Märsgarn, därifrån flyttade han till V. Vitsgarn och återkom till Björnholmen 1877.
Till hjälp under de närmaste åren efter hustruns död hade Carl Magnus sin hustrus broder An
ders Andersson. Denne bodde på Björnholmen med sin hustru och sina barn fram till 1877, då
Axel Rundberg återkom från V. Vitsgarn.

Tvisten om rågången i Ladugårdsviken
I samband med berättelsen om laga skiftet omtalades att rågångsgärdesgården vid Ladu
gårdsviken inte i sin helhet kom att följa rågången och de uppsatta råstenarna. Rundberg hade
därigenom fattat saken så, att sjöstrandsängen fortfarande var gemensam så som den varit för
ut, och använde den också på detta sätt.
Carlsson däremot ansåg att ängen delats mellan dem och att Rundberg gjorde intrång på hans
mark. Om detta uppstod träta av och till, ingen ville ge med sig, båda var helt övertygade om
att de hade rätt.
På våren 1874 beslöt Carlsson att göra tingssak av detta. I en stämning daterad den 25 april yr
kar han att Rundberg skall sätta upp en gärdesgård i rågången efter den sträckning som delar
itu sjöstrandsängen.
Ett par veckor senare, och efter det Rundberg fått del av stämningen, kommer Carlsson in till
Rundberg och vill låna ägokartan och skifteshandlingarna. Rundberg går inte med på detta, för
han behöver ha dessa med sig till tinget, som skall börja om några dagar. Att studera handling
arna omedelbart hemma hos Rundberg känns oöverkomligt för Carlsson och nu börjar en
häftig ordväxling.
Det går så långt att det till och med blir tal om skjutvapen. Carlsson rusar ut men återkommer
om en kort stund tillsammans med Rundbergs svåger Anders Andersson. Vid en sådan här
uppgörelse kan det ju vara bra att ha vittnen. Den fortsatta trätan leder ingen vart och till slut
tar Rundberg livtag på Carlsson och lyfter ut honom på marken framför farstutrappan. Rund
berg var fortfarande i sin fulla kraft, 42 år gammal och 22 år yngre än Carlsson, så denne hade
väl inte så mycket att sätta emot.
Fiendskapen mellan de båda var nu så djup att Carlsson troligen inte ens tålde se Rundberg.
Sedan någon tid hade Carlsson därför umgåtts med planer på att sälja halva sitt hemman och
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bygga nytt åt sig på sin halva av Storängen. Någon köpare hade han dock inte fått.
Vid tinget den 15 maj upplästes stämningen, varpå Carlsson ytterligare utvecklade sina syn
punkter muntligen.
Till stöd för sin syn på saken inlämnade Rundberg dels skifteshandlingarna dels ett skriftligt
anförande. Detta hade avfattats samma dag vid tingshuset, och till hjälp med detta tycks Rund
berg ha haft någon betrodd person som han kände och litade på. Vem denne var är dock okänt.
Vid de följande rättegångarna återkommer han med liknande inlagor. Språk, ordval, handstil
mm tyder på att alla författats av samma person. I sådana här situationer kan det nog vara bra
att i lugn och ro få tänka över vad som skall framföras hellre än att göra det muntligt framför
domarskranket.
I sin skrift framhåller Rundberg att den omtvistade marken är gemensam, att han inte avskilt
någon del för eget bruk och att gärdesgårdarnas sträckning bestämts genom skriftlig överens
kommelse som båda undertecknat.
Att flytta en gärdesgård vore i så fall rentav olagligt. Så säker på sin sak är Rundberg att han
avslutningsvis yrkar att Carlsson må böta för rättegångsmissbruk.
Häradsrätten noterar detta och tar dessutom till protokollet de punkter i skifteshandlingarna
som berör den omstridda gränsdragningen.
Till stöd för sin sak hade Carlsson tillkallat fyra vittnen, Bengt Jacobsson, Anders Fredrik
Lindblom, Johan Lidström och Johannes Petersson, alla från Ribby.
Jacobsson hade varit med som godeman vid laga skiftet, men kunde nu bara erinra sig att gär
desgården funnits på nuvarande plats redan före skiftet. De tre övriga hade varit på Björn
holmen vid ett tillfälle för ett år sedan, och då hade Carlsson pekat ut för dem var rågången
egentligen skulle gå och pekat ut råstenarna. Om detta var alldeles sant kunde de inte veta, då
de inte haft någon karta att jämföra med.
Efter vittnesförhören yrkade Carlsson, att om målet inte redan nu kunde avgöras till hans för
del, så ville han begära en förrättning av lantmätare Gustaf Hogner, så att denne fick lämna ett
intyg som kunde styrka hans sak. Rundberg motsatte sig inte detta, och rättens beslut blev att
målet uppsköts till nästa ting.
Vid hösttinget 15 september samma år hade ingen lantmäteriförrättning ägt rum. Genom sitt
ombud, länsman Norman, begärde Carlsson förnyat uppskov. Samtidigt uppvisades ett intyg
från landskansliet att han begärt förrättningen, som dessutom redan var pålyst i Muskö kyrka.
Uppskovet beviljades.
Vintertinget den 28 januari 1875 förde inte saken närmare sitt avgörande. Carlsson företräd
des denna gång av vaktmästaren C. A. Westberg från Stockholm. Westberg lämnade ett intyg
från lantmätare Hogner, där denne beklagar att han ännu inte haft tillfälle att utföra förrätt
ningen. Årstiden, otjänlig väderlek och en anhopning av andra göromål hade lagt hinder i väg
en. Men han lovade att längre fram i vår, när årstiden blivit lämplig, komma ut till Björnholm
en
Häradsrätten ansåg att det inte var Carlssons fel att förrättningen ännu inte kunnat komma till
stånd och beviljade uppskov ytterligare en gång.
Till detta ting hade Carlsson dessutom uttagit ytterligare en stämning på Rundberg. Denna
gång gällde det bråket då han ville hämta kartan och skifteshandlingarna.
I stämningen påstår Carlsson ”....blef jag, utan någon dertill gifven anledning från min sida,
nämnde dag i wittnens närvaro, flerfalldige gånger, med kraftig hand, slagen för bröstet,
knuffadt och med våld förd av honom ur rummet, och ärhöll derjemte utom en mängd oqvädesord, det löfte, att han skulle mig knäppa, bekom ej några handlingar, utan måste mig aflägsna, hvilket förfarande tillskyndade mig en förlust af 2000 kronor, emedan jag stod i be- 101 -

grepp, att sälja hälften af min egendom, men som jag ej kunde anskaffa charta och nödiga
handlingar, samt köparen feck höra hvilken obändig granne han skulle få, så ville han ej ingå
på köpet, och genom Rundbergs förfarande tillskyndade han mig en förlust af 150 kronor i
och för resor och besvär, och har jag ennu i dag ej kunnat förmå Rundberg att till mig aflämna alla handlingar; Af denna anledning får jag å honom Rundberg anhålla om stämning och
laga kallelse, med påstående om laga ansvar för det våld han mot mig utöfvade, derjämte ärsätta mig den förlust jag genom hans vållande lidit med 150 kronor... ”.
Stämningen avslutas med det sedvanliga yrkandet på ersättning för rättegångskostnader.
Till detta lämnade Rundberg in ett skriftligt yttrande där det bl a heter ”...... Af käromålets beskaffenhet, framgår klart och tydligt, att käranden med mig icke eger utan söker sak. Detta
påstående är så mycket mera trovärdigt som Käranden låtit förra årets både Sommar- och
Hösteting gå förbi, utan att hafva kallat mig, hvilket dröjsmål wisst icke Käranden låtit komma sig till last, om han egt skäl ..”
Om själva tvekampen berättar Rundberg ”..... blef Käranden snart sagt ursinnig af vrede, slog
handen i bordet, och utöste en mängd otidigheter, som anständigheten förbjuder mig att här
anföra. Jag öppnade dörren till rummet, och uppmanade Käranden i vänlighet, att aflägsna
sig. Denna min uppmaning hörsammades ej, tvärtom tilltog, otidligheterna, hvadan jag utan
widare omständigheter lade min högra arm om hans midja, löft honom från golfvet och bar
honom ut ur rummet och ställde honom oskadd på marken utanför min förstuge dörr....”.
Om uppmaningen att avlägsna sig skedde i vänlighet kan man ju undra, men för övrigt verkar
redogörelsen trovärdig.
Angående Carlssons misslyckade försäljning anför Rundberg: ”Beträffande Kärandens påstående om 150 kronors ersättning för resor och kostnader för misslyckade handelsspekulationer, så är det svårt att ingå i något svaromål med en så oförskämd människa, som icke blyges
wid att draga sin granne inför Rätta under påstående att denne skall betala respengar åt den
eller de som behagat spekulera på Kärandens egendom ”.
Ombudet Westberg tog tillbaka anspråken på ersättning med 150 kronor, men vidhöll miss
handeln, bestred sanningshalten i Rundbergs framställning och begärde att de vittnen Carlsson
inkallat skulle höras.
Dessa var två. Rundbergs svåger Anders Andersson och Anders Persson i Hyttan. Anders
Andersson fick inte vittna, han ansågs jävig då han var bror till Rundbergs avlidna hustru.
Anders Persson kunde bara förklara ”......att han, som icke varit tillstäde vid tillfället ifråga, ej
egde ringaste uplysning att i målet meddela”
Rätten frågade då Anders Andersson om ytterligare någon vittnesgill person varit närvarande.
Så var inte fallet, men Anders Andersson upplyste samtidigt ”... att Sdn vid tillfället lyftat Kdn
ut ur Sdns rum, utan att dervid våldföra sig å Kdn, fastän denne spjernat emot.... ”
Målet överlämnades till häradsrättens prövning och utslaget blev ”... Sdn, utan att våldföra
sig å Kdn, burit denne ut ur rummet, samt denna Sdns åtgärd ingalunda kan såsom olaglig
anses..”.
Carlssons talan ogillades. Vad Rundberg rutinmässigt framförda anspråk på ersättning för rät
tegångskostnader bestod av fanns det ingen redovisning för; rätten påpekade att han samtidigt
hade ett annat mål att bevaka. Enda påtagliga resultat blev att Carlsson ålades betala 3 kr 75
öre i lösen för den kopia av häradsrättens protokoll i målet som Rundberg begärt.
Lantmätare Hogner hade ännu inte hunnit utföra förrättningen på Björnholmen då tiden för
sommartinget inföll den 11 maj 1875. Både Carlsson och Rundberg var närvarande, och
Carlsson hade med sig ännu en ursäktande skrivelse från Hogner där denne lovar att i sommar
skall det äntligen bli utav. Eftersom Carlsson inte kunde lastas för fördröjningen, beviljades
uppskov ännu en gång.
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Den 6 juli 1875 kom så lantmätare Hogner äntligen ut till Björnholmen. Tillkallade godemän
var Bengt Jacobsson i Ribby, som även varit med vid laga skiftet samt Magnus Eriksson i
Wählsta.
Carlsson hade inte helt givit upp hoppet om sitt utfallsdike, så han hade tagit med även detta i
sin ansökning. Men man började med gränsen i Ladugårdsviken.
Carlsson förklarade att hans avsikt med förrättningen var, att få utrönt om sjöstrandsängen var
gemensam eller om den delats mellan skiftesdelägarna efter en viss röd linje på kartan, vilken
linje Carlsson ansåg vara den rätta rågången.
Om så var fallet, ville han att rågångsgärdesgård skulle sättas upp i enlighet därmed och att
Rundberg såsom varande orsak till förrättningen måtte åläggas betala denna.
Rundberg fick därefter tillfälle yttra sig. Han bestred allt vad Carlsson yrkade, och menade att
sjöstrandsängen var gemensam, vilket han ansåg framgick helt klart av skifteshandlingarna.
Någon ändring av stängselhållningen kunde han inte gå med på, vad som där stadgats skulle
stå fast.
Hur var då ordalydelsen i skifteshandlingarna? Detta studerades nu noggrant av alla deltag
arna, och man kom fram till följande. I ägobeskrivningen, d v s det dokument som redogör för
förhållandena före delningen och varav framgår vad som ingår i skiftet står det ”Nr 75 Sjöstrandslinda, gemensam .... 1 kv ref 65 kv stänger”, eller totalt 165 kv stänger. Delningsbe
skrivningen, alltså det dokument som visar vad som skall vara gemensam och vad som tillde
lats var och en av delägarna, har under rubriken vägar för gemensamt behov ”af Nr 75 Trädgårdstäppa, linda...... 20 kv stänger”. Detta avser en del av vägen fram till Källhagen. Under
rubriken Litt A, d v s Rundbergs andel. ”af Nr 75 Trädgårdstäppa, Sjöstrandslinda, gemensam........ 90 kv stänger” och under Litt B, Carlssons andel, ”af Nr 75 Trädgårdstäppa, Sjöstrandslinda, gemensam..... 55 kv stänger”. Summerar man detta blir det 165 kvadratstänger
(1454,5 kvm).
Förrättningsmännen kunde inte finna annat än att sjöstrandsängen obestridligen ingått i del
ningen och att de på marken utlagda rösena utgjorde den rätta gränsen. Det förhållande, att
den gamla gärdesgården fått vara kvar, berodde enbart på att Rundberg fått tillåtelse att valla
sina kor över Carlssons del av sjöstrandsängen.
Under dessa omständigheter ”då nu ofred visat sig” som lantmätaren sorgset konstaterar i
protokollet, kunde Carlsson inte förnekas den begärda hägnaden i rågången. Denna hägnad
kom då till Rundbergs förtret att tillhöra hans andel av den gemensamma stängselhållningen.
Beträffande utfallsdiket ställde sig förrättningsmännen avvisande. Vad som stod i skifteshand
lingarna fick gälla, för övrigt hade ju saken varit föremål för en rättegång. Då Rundberg så
hårt hållit fast vid att sjöstrandsängen var gemensam, ansåg förrättningsmännen att Carlsson
inte saknat anledning för sin ansökan, och att det därför var skäligt att förrättningskostnaden
delades mellan delägarna.
Rundberg mottog utgången av förrättningen med förvåning och besvikelse. Nu hade Carls
son fått trumf på hand till den kommande rättegången. Rundberg hade ju varit så säker på sin
sak. I andra sammanhang ger han intrycket att vara klartänkt i juridiska frågor, men den här
gången kan han ha fastnat för uttrycket ”gemensam” som återkommer i delningsbeskrivning
en, utan att observera att därmed menades något som före skiftet varit gemensamt.
Båda parter samlade sig nu inför den kommande kraftmätningen vid hösttinget den 16 sep
tember 1875. Rundberg författade en stämning på Carlsson med i huvudsak följande innehåll.
Lantmätarens utlåtande anser han strider mot vad som överenskommits vid laga skiftet och att
det därmed saknar stöd i allmän lag. Han överklagar utlåtandet och begär att det undanröjs till
sin verkan, och hotar dessutom med att längre fram vidta rättsliga åtgärder mot Hogner för
tjänstefel.
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Mot Carlsson anför han att dennes avsikt med rättegången är att förhindra Rundberg att föra
kreaturen över sjöstrandsängen och ut på skogen.
I själva stämningsyrkandet begär han att Carlsson åläggs att låta honom obehindrat göra detta.
På sätt och vis var detta att slå in en öppen dörr, då skifteshandlingarna innehåller ett moment
som lämnar just detta tillstånd.
Carlsson, som hade gripits av ett visst övermod, lämnar en inlaga med ungefär detta innehåll:
Rundberg skall ersätta honom med fem kronor per år för den mark han inkräktat. Att Carlsson
inte fått tillgång till skifteshandlingarna när han önskade, påstår han vållat honom stor ekono
misk förlust och begär därför ”uti ärsättning minst Fyrahundra kronor”.
Dessutom begär han att Rundberg skall ersätta alla vittnen som hörts i målet och honom själv
med 20 kronor för varje ting jämte kostnader för domstolsprotokoll och domstolsutslag.
Jämte ovannämnda inlaga inlämnade han lantmätare Hogners protokoll över förrättningen
samt kvitterade räkningar på arvodeskostnader för lantmätaren och godemännen. Av lantmäte
riprotokollet förde rätten in valda delar i domboken.
Rundberg lämnade därefter in ett ganska långt skriftligt anförande, där han ytterligare ut
vecklar sina ståndpunkter och ställningstaganden.
Han kan fortfarande inte förstå hur lantmätaren kunnat komma fram till att sjöstrandsängen in
te skulle vara gemensam. Så hade i alla fall både Carlsson och han själv trott intill nu, anser
han. Alltsammans är bara en elakhet av Carlsson, som vill hindra honom att bekvämt föra
över kreaturen till den östra delen av ägorna. Om det blev så, att gärdesgård sattes upp i rå
gången, och Carlsson tog ned den gärdesgård som nu finns mellan hans åkrar och sjöstrands
ängen, så skulle korna komma rakt ut i Carlssons åker när rågångsgrinden öppnades.
Därför vill han att gärdesgården skall vara kvar där den är och stöder detta på att så är det be
stämt i överenskommelsen om stängseldelning vid skiftet, vilket i sin tur är fastställt av ägo
delningsrätten.
Hur envist han vidhåller sin ståndpunkt kan belysas av följande citat ”... såväl J.M. Carlsson
som Herr Ingeniör Hogners påståenden ett så obevist nonsens att derpå är ingenting widare
att svara än att jag helt och hållet bestrider hvad så väl den ene som den andre anfört för att
fälla mig.....”
För att stödja sina anspråk på ersättning med ”minst Fyrahundra kronor” hade Carlsson som
vittne inkallat drängen Karl Persson, vilken arbetat hos honom den aktuella tidpunkten.
Vittnesmålet blev inte till någon fördel för Carlsson, för under ed berättade Persson att han
utan svårighet fått låna handlingarna av Rundberg, denne hade endast sagt att egentligen borde
Carlsson lämna ett kvitto.
Efter det båda på sedvanligt vis bestritt motpartens påstående och äskat ersättning för egna
rättegångskostnader, beredde sig häradsrätten att avgöra målet.
Avgörandet kom inte förrän en dryg månad senare, den 27 oktober. Efter att ha noga studerat
kartan och handlingarna i målet lämnades följande utslag:
”Ehuru delningsbeskrivningen öfver laga skiftet i Björnholmen , jemte det den uptager den
omtvistade delen af egofiguren N:r 75 såsom tillhörig Carlssons hemman Litt. B, anger densamma såsom gemensam, likväl och då, så vida handlingarna rörande skiftet i öfrigt utvisa,
hvarken skiftesdelegarna beslutat eller eljest blivit bestämt att den ifrågavarande marken
skulle för delegarnes gemensamma behof undantagas, samt den omständigheten att vid den i
sammanhang med skiftet förrättade gärdesgårdsdelning förordnats att svaranden Rundberg
skulle för sitt Hemman Litt. A underhålla hägnaden i sådan sträckning den nu innehar, och
hvarigenom den omtvistade marken är afstängd från Carlssons öfriga hemmansdel, icke kan
medföra rubbning i skiftesläggningen, ty och då Carlsson i eller genom berörda hägnadsdel- 104 -

ning kan vara förhindrad att fordra ändring och rättelse i densamma, finner Hrn skäligt förpligta Rundberg att nedtaga den omstämda hägnaden från gamla grinden vid egofiguren N.r
75 till Ladugårdsviken, samt att i öfverensstämmelse med den af Landtmätare och gode män
vid sammanträde den 6 sistlidne Juli meddelade föreskrift till hälften upsätta och för framtiden underhålla hägnaden i rågången från det ställe, der omstämde gärdesgården nu börjar
till Ladugårdsviken; hvarjemte Härads Rätten, som vid denna utgång af saken anser Rundbergs påståenden icke erfordra serskilt yttrande, lemnar Carlssons i den å detta Ting ingifna
skrift framstälda yrkanden, såsom i efter stämning anhängiggjorda, utan afseende. Rättegångskostnaderna varda med hänseende till sakens beskaffenhet parterne emellan qvittade”.
Man får nog läsa igenom detta minst två gånger innan sammanhangen klarnar.
För den som vill läsa mer om J. M. Carlsson som det berättas om i detta avsnitt rekommenderas
Sven Fornarves roman ”Fiskarbonden Johan Magnus” som kom ut 1986.
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1870- OCH 1880-TALET
Apotekare Söderman köper halva Carlssons hemman
De planer Carlsson haft på att finna en köpare till hälften av sitt hemman blev slutligen för
verkligade. Köpare var apotekaren Edvard Söderman. Om hans bakgrund är följande känt. Jo
han Edvard Söderman föddes den 5 april 1826 i Snavlunda socken i Närke. Hans fader, And
ers Gustaf Söderman, var mönsterskrivare och vice auditör vid Närkes regemente.
Edvard Söderman gick igenom läroverket i Örebro och började sedan som elev på apoteket i
Askersund år 1842, där han 1846 blev farmacie studerande. Efter ett års anställning på apotek
et i Malmköping inskrevs han vid farmaceutiska institutet och avlade 1853 apotekarexamen.
Fram till 1857 var han anställd på apoteket Hjorten i Västerås, och åren 185862 tjänstgjorde
han på apoteken i Kungälv, Eskilstuna och Nora.
På våren 1863 inköpte han apoteket Kronan i Stockholm av den förutvarande apotekaren
Lindman, som då råkat i ekonomiska svårigheter. Lindman hade igångsatt en tillverkning av
gelatinkapslar, något som Söderman fortsatte med. Han deltog i Stockholmsutställningen
1866 och erhöll då ett pris för sina kapslar. Dessa blev även föremål för export till England.
Under åren 186468 var Söderman sekreterare i apotekarsocitetens direktion och 1865 blev
han ledamot av Svenska Läkarsällskapet. År 1869 sålde han apoteket Kronan till Numa
Petersson. Vad han sedan ägnade sig åt är inte känt, men troligen bodde han i Stockholm.

År 1876 köpte han så 1/16 mtl Björnholmen av Carlsson, köpebrevet är undertecknat den 18
mars och köpesumman var 6.000 kronor.
Tillträdet bestämdes vara omgående och några undantag eller förbehåll förekom inte. Gränsen
dem emellan utstakades som sämjedelning med en sträckning i rak linje från en punkt på
Djupvikens västra strand rakt mot Fimmersdalsudden. Någon lantmätare tillkallades aldrig.
Enligt då gällande lag fick klyvning av hemman inte ske till mindre enheter än 1/8 mtl. Söder
man och Carlsson ägde sålunda gemensamt l /8 mtl Björnholmen Litt. B med hälften var.
Genom 1896 års lag blev sedan de genom hemmansklyvning utlagda hemmansdelama själv
ständiga fastigheter.
Söderman gifte sig den 12 december 1877 i Stockholm med Dorothea Wilhelmina Wenner
lund. Han var då 51 år och hon ett år yngre. De bosatte sig därefter på Björnholmen, äkten
skapet blev barnlöst.
Vid Södermans inflyttning hade Carlsson en statdräng anställd som hette Lars Magnus Ers
son. Denne var nygift, hustrun hette Maria Lovisa Andersdotter, de följande åren fick de två
barn. Då Carlsson flyttade till sin nya bostad stannade Ersson kvar och arbetade åt Söder.man
fram till 1878, då han flyttade till Västerhaninge. Efter Ersson kom en arrendator, Karl Stag
nell, som stannade till 1882 då han efterträddes av Gustaf Axel Sjögren från Utö. Denne med
förde en 15årig drängpojke, Alfred Karlsson, som sedermera blev bosatt vid Bjurshagen till
sin död.
Den siste arrendatorn hette Johan Fredrik Andersson, han kom från Västerhaninge 1886 och
dog på Björnholmen 1890.
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Redan före laga skiftet hade mindre delar av Storängen odlats upp, intill Anders Ahls stuga
fanns även en liten täppa.
Carlsson fortsatte nu med odling av resterande delar på sin halva av ängen. Bostadshus och
ekonomibyggnader måste också uppföras.
Till bostadshuset fick det räcka med ett rum och kök och en veranda vid ytterdörren. Platsen
valdes i en liten sluttning, så att det gick att få en källare under huset. Ladugården, med fähus,
lada, loge, sädesgolv och lider under samma tak täckt med vass, byggdes helt ny. En mindre
byggnad flyttades, utökades med en lada och användes sedan som stall. Nya sjöbodar, nät och
notgård mm måste också anskaffas. En av sjöbodarna finns fortfarande kvar i ursprungligt
skick, uppförd av gammalt timmer som bär spår av att kanske ha återanvänts flera gånger och
med tak av vass.
Carlsson dikade även ut och odlade upp ett alkärr utefter vägen mot Djupviken, och man för
sökte även att få några åkrar uppe i Fimmersdalsmossen. Detta misslyckades dock, det gick
inte att få tillräcklig avrinning för vattnet. Efter bara en skörd övergavs odlingen, och den var
redan några år senare täckt av björksly.
Anders Ahl fick nu markägaren närmare inpå sig, något som denne enstöring inte uppskatta
de. För att Ahl fick ta ved på Carlssons mark, fordrade denne att Ahl skulle göra två dagsverk
en årligen åt honom. Till detta valde Carlsson ut arbeten som ingen gärna åtog sig, bland annat
att så ut spiggrums på åkrarna.
Carlsson fiskade spigg och kokade olja på spiggen. Sedan oljan tagits tillvara, ruttnade de
kvarblivna resterna snabbt och spred en vedervärdig stank. Men de var ett utmärkt gödnings
medel på åkrarna och användes på detta sätt.
Att sprida ut den gödseln var ett avskytt arbete, och man brukade räkna med att kläderna mås
te brännas efteråt, lukten gick nästan inte att tvätta bort. Anders Ahl var inte glad åt dylika
uppdrag, men behöll oftast förtreten inom sig.

”Till bostadshuset fick det räcka med ett rum och kök och en veranda vid ytterdörren. Platsen valdes i en liten sluttning, så
att det gick att få en källare under huset”.
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Carlsson, som ofta överreagerade när han trodde att någon gått hans rätt för när, beskyllde
en gång Anders Ahl för att ha tagit sådant bränsle han inte hade rätt till. Anders Ahl, som var
hederlig och rättfram, ilsknade till över dylika beskyllningar och ilskan satt kvar ett bra tag.
Han berättade om saken när han strax efteråt kom till Kanada: “Jag sa att jag har inte tagit
nån törve för dej kroknos, det har inte varit nån så tokig som du på ett dårhus och kommer
ingen heller”.
Under tiden han berättade gick Anders omkring på golvet och sparkade trästövlarna mot var
andra. Pigan undrade om han frös; “jag gör så här när jag är arg” blev svaret.
Bakugn fanns inte i Anders Ahls stuga, så bröd kunde han inte baka. Rågmjölet användes i
stället till gröt. Vid ett tillfälle hade han arbetat ihop till en halv tunna råg och med den rodde
han till Vitså kvarn. Det var emellertid så långt fram på försommaren att vattentillgången i
kvarndammen inte skulle räcka enligt mjölnarens åsikt. Anders Ahl tog sig då före att rensa ån
ända upp till Fors. Och med den extra tillrinningen kunde han få sin råg mald.
Vårskyttet på sjöfågel var något Anders Ahl aldrig försummade. Ett år, troligen i mitten av
1870talet, vid påsktiden var han tillsammans med C.M. Rundbergs svåger Anders Andersson
på Björnholmen och Otto Sundberg i Älvsnabben ute på Mysingsholm. En ihållande storm
med snö och stark köld gjorde då att de blev inblåsta på Mysingsholm från askonsdag till
påskdagen.
Anders Andersson berättade senare, att de sett nyanlända flyttfåglar ligga döda på nysnön.
Den medförda provianten räckte inte, och till sist fanns bara Anders Ahls säck med rågmjöl
kvar. För att koka gröten hade Anders med sig en gryta, och den bar spår av att inte ha diskats
på åratal, mitt i grytan fanns en grop omgiven av mögel och grötskovor.
Det var med blandade känslor, berättade Sundberg, som han åt ur Anders Ahls gryta, ibland
besannas det att hungern är den bästa kryddan.
Anders Ahl hade själv sina åsikter om vad som var smaklig föda. Så åt han till exempel inte
amerikanskt fläsk, något han för övrigt inte var ensam om. Fläsket var ganska oaptitligt, hårt
saltat, förpackat i platta trälådor, enbart fett utan en gnutta kött.
Men eftersom han åtnjöt s k fattigdel, fick han emellanåt ett mindre parti sådant fläsk sig till
sänt. För att fä någon nytta av det bytte han med Axel Rundberg, troligen mot fisk.
En höst hade Rundberg bådat upp grannarna till trösk och Anders Ahl var med. Till middagen
serverades bl a just Ahls amerikanska fläsk. Ahl åt med god aptit och prisade den svenska
grisens företräden framför den amerikanska. Axel Rundberg berättade senare om detta och an
såg om Anders Ahl att “han inte har mer smak i mun än en trasig tungstövel”.
Utanför sin stuga hade Anders Ahl ett enkelt brädskjul där han förvarade ett och annat som
inte fick plats inomhus.
Bland annat hade han där en tunna med lock, och inuti tunnan hade han på spikar hängt upp
sina vettar. På vintern tog sig råttor in i tunnan och gjorde bo. När Ahl på våren tog locket av
tunnan för att plocka upp sina vettar, fick han bara upp ett moln av fjädrar.
I avsikt att förhindra sådant för framtiden skaffade han sig en katt. Men katten fick snart ung
ar. Anders Ahl som var en stor djurvän, kunde inte förmå sig att avliva kattungarna. Efter en
tid var stugan full av katter, och en särskild kattlucka sattes in i dörren.
Axel Rundberg fick besvär av detta överflöd på katter, då de allt som oftast slogs med dem
han själv hade.
För att göra något åt saken tog han en dag när Ahl inte var hemma och satte en ryssjestrut
framför kattluckan och bultade sedan i väggen. Hemmavarande katter rusade ut och kunde in
fångas och dränkas. Alla katter kom han inte åt på detta sätt, men minskningen var ändå märk
bar.
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Laga skifte av fiskevattnet
De senare åren på 1870-talet var Carlsson fullt upptagen med byggnadsarbeten och nyod
lingar. Krafterna var dock inte desamma som förr. I de flesta fall anlitade han lejd arbetskraft.
Uppodlingen av Fimmersdalsmossen t ex kontrakterades för 100: kr med Karl Gustafsson
från Kanada. Men ovänskapen med Rundberg fanns kvar. Vid vintertinget den 6 mars 1882
var det dags för nya rättegångar. Carlsson tog nu ut två särskilda stämningar på Rundberg.
I den första anklagar han Rundberg för att ha med avsikt lämnat grindar öppna så att Carlssons
kreatur kunnat komma in på åkrarna. Detta påstår han hade förekommit flera gånger i sam
band med att Rundberg fört sina kreatur mellan sina båda ägoskiften.
Två inkallade vittnen, Karl Stagnell, arrendator hos apotekare Söderman, och Ulrika Anders
son, som en kort tid arbetat som piga hos Carlsson, berättade båda att de någon gång sett en
grind stå öppen men de visste inte om det var Rundberg som lämnat den på det sättet.
Rundberg förnekade att han av illvilja lämnat någon grind öppen, och rätten ansåg att Carls
son inte kunnat styrka att så var fallet, varför hans talan ogillades.
I den andra stämningen tar Carlsson upp det gemensamma fiskevattnet i två särskilda punkter.
I den första anklagar han Rundberg för att ha upplåtit det gemensamma fiskevattnet åt obehö
riga personer, och namnger tre av dessa, Johan Reinhold Carlsson i V. Vitsgarn, Carl Otto
Larsson i Herrstugan och den då redan avlidne Gustaf Forsberg i Kanada.
I den andra punkten påstår han att Rundberg med ryssjor helt stängt av inloppet till Djupviken.
Detta anses ha pågått under åren 187981 och vållat Carlsson stor skada. I skadestånd för des
sa tre år tar Carlsson ut svängarna och begär 225 : kronor, en då för tiden betydlig summa
som i våra dagar bör motsvaras av ungefär 10.000 : kr.
I en skriftlig inlaga som inlämnas vid rättegången utvecklar Carlsson sina synpunkter ytterlig
are. Han påstår att man haft en muntlig överenskommelse att fiska vartannat år på norra res
pektive södra sidan om ön, och att detta fungerat så att under år med udda slutsiffra fiskade
Carlsson på södra sidan och under år med jämn slutsiffra på den norra. I april bytte man sida.
Beträffande Djupviken påstår han att Rundberg på vintern satt så tätt med lakryssjor att ingen
fisk kunnat komma upp i viken under lektiden och att Carlsson därigenom för sin del blivit
helt utan fisk.
Rundberg hade nu att försvara sig mot anklagelserna, och även han lämnade en skriftlig in
laga. Vad gäller det obehöriga upplåtandet av fiskevatten, så förhöll det sig så, att då han an
såg att fisket inte var tillräckligt lönsamt för att sätta upp en egen not, hade han bett dem av
sina grannar som ägde not om hjälp. Man hade fiskat gemensamt, och som tack för hjälpen
hade de fått del i fångsten. Dessutom hade de dragit not högst 67 gånger årligen, medan
Carlsson, som egentligen bara hade rätt till en fjärdedel av fiskevattnet, hade dragit minst 20
gånger.
Beträffande Djupviken anser Rundberg att han inte alls stängt av inloppet. Detta är minst 100
famnar brett och där finns plats för minst 18 par ryssjor, medan han själv brukat ha högst 6
par.
Åberopande vad han sålunda anfört bestrider Rundberg Carlssons skadeståndsanspråk, som
han anser vara rena fantasier och önsketänkande om stora fångster.
Carlsson hade inkallat vittnen, samma personer som vittnat om de öppna grindarna. Dessa
kunde bara berätta vad de sett, nämligen att Rundberg tillsammans med grannarna dragit not
samt att han haft lakryssjor i Djupviken, men inte hur många. I slutpläderingen omtalade
Rundberg, att om fisket någon gång bedrivits turvis på det sätt Carlsson sagt, så hade det bara
varit en tillfällig överenskommelse; och Carlsson framhöll att Djupviken inte alls var 100
famnar bred i inloppet utan högst 50 famnar.
Efter detta hade nu rätten att fatta beslut. Det ansågs inte styrkt, att Rundberg satt ut så
många ryssjor att de kunnat hindra fisken att gå upp i Djupviken. Vidare kunde det inte anses
som olaga upplåtelse av fiskevatten att bedriva fisket på det sätt som Rundberg gjort. Att någ
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ot annat förhållande varit rådande kunde inte Carlsson visa, och hans talan ogillades på alla
punkter. Slutnotan blev att Carlsson fick ersätta Rundberg med 25: kr för hans inställelse vid
tinget.
Rättegången om fiskevattnet hade säkerligen föregåtts av diverse ordväxlingar, förmodligen
hade Carlsson hotat med stämning vid olika tillfällen. Rundberg såg framför sig ännu en rad
rättegångar som det gemensamma fisket kunde ge anledning till. Därför beslöt han att begära
lantmäteridelning av fiskevattnet. Ansökan är daterad den 18 augusti 1881 och inkom till läns
styrelsen den 10 september, alltså innan de nyss omtalade rättegångarna. Förrättningen på
lystes i kyrkan den 18 september och lantmätarens förordnande är daterat den 26 september.
Lantmätare Herman Holmström hade dock inte tillfälle att påbörja förrättningen förrän den
11 oktober 1882, alltså drygt ett år senare.
Tillkallade godemän var Bengt Jacobsson i Ribby och Jan Olof Jansson i Ö. Vitsgarn. Av del
ägarna hade endast Rundberg och apotekare Söderman infunnit sig. Carlsson uteblev, kanske
för att han var sjuk, kanske för att han inte brydde sig om hur utgången blev.
Förrättningen började med att fastlägga grunderna för skiftet. Sedan laga skiftet genomfördes
hade Carlsson försålt 1/16 mtl av sitt hemman till Söderman utan formell ägodelning. Någon
sådan begärdes nu inte heller, varken av mark eller fiskevatten. Rundberg framförde som sitt
önskemål, att fiskevattnet delades i två lotter, så att han erhöll fisket under sin strand och
Carlsson och Söderman det övriga gemensamt.
Förrättningsmännen ansågo, att detta kunde vara grunden för delningen, och därefter satte
man sig i båt och rodde runt ön.
Lämpliga platser för strömmingsskötar, långtögsnotvarp och bonotsvarp, ståndkroksplatser
mm utpekades och räknades. Efter slutad besiktning summerade förrättningsmännen sina in
tryck och fann att ingen orättvisa skulle begås om fiskevattnet delades så som Rundberg öns
kade. Delningslinjema ritades in på laga skifteskartan, vilken användes som koncept, och be
skrevs även i förrättningsprotokollet.
En särskild karta över delningen av fiskevattnet upprättades senare, se sida 111, och
fastställdes av ägodelningsrätten den 25 februari 1884.
Förrättningen tog endast en dag i anspråk och avslutades med att en räkning på 69:22 kr över
lämnades, varav Rundberg hade att betala hälften och Söderman och Carlsson en fjärdedel
vardera.
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“En mindre byggnad flyttades, utökades med en lada och användes sedan som stall.”
Foto från 1996 då stallet revs. En del av timret användes sedan till renoveringen av en sjöbod från
Älvsnabben som nu finns på Grytholmens friluftsmuseum.

“Nya sjöbodar, nät- och notgård måste också anskaffas. En av sjöbodarna finns fortfarande kvar i ursprungligt
skick, uppförd av gammalt timmer som bär spår av att kanske ha återanvänts flera gånger och med tak av
vass”.
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“Redan före laga skiftet hade mindre delar av Storängen odlats upp... Carlsson fortsatte nu med uppodling av
resterande delar på sin halva av ängen. Bostadshus och ekonomibyggnader måste också uppföras.“
(Foto 1985)
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Karta över fiskevatten 1882
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1800-TALETS SISTA ÅRTIONDEN
Något mer än ett halvår senare, den 28 maj 1883 dog Johan Magnus Carlsson, 72 år gammal.
Hans levnad har skildrats i romanform av Sven Fornarve; Skärgårdsbonden Johan Magnus.
Genom ett inbördes testamente, upprättat den 9 november 1880, tillföll nu hemmanet Maria
Sofia Carlsson, änka vid 47 års ålder.
Helt invändningsfri från Carlssons sida hade inte den något summariska delningen av fiske
vattnet varit. Han ansåg att han fått något för litet för att det skulle vara helt rättvist.
Den 9 juni 1883, knappt 14 dagar efter Carlssons död, undertecknades sålunda en överens
kommelse mellan änkan Carlsson och C.M. Rundberg, där den senare ger henne två extra för
måner utöver vad lantmäteriförrättningen stadgar. Otto Sundberg i Älvsnabben var behjälplig
med att avfatta överenskommelsen, och han ansåg att apotekare Söderman också måste tillfrå
gas och tog därför kontakt med denne.
Apotekaren svarade Sundberg med ett kort och lite beskt brev:

“Som jag ingenting vidare har att orda i fiskerisaken, än som förut i flera år skett, antar jag
min närvaro överflödig, helst då förmodligen hädanefter som hittills endast ett utrotningskrig
mot fisken kommer att bedrifvas.”
Apotekare Söderman fick därför ingen fördel utöver vad lantmäteriförrättningen berättigade
honom till, men till änkan Carlsson lämnade Rundberg rätt att “vid Båts- och vestra uddarna
fiska med vassbuks- och strömmingssköttar såsom förr varit brukligt jemte att vid land utan- 114 -

för gamla rågången vid Östra udden lägga en ålåm.”
Med detta var parterna nöjda, och föreskrev dessutom att det skulle gälla i deras livstid. Trots
denna formulering kom avtalet att anses följa fastigheterna och upphävdes inte förrän 1943.
Av makarna Carlssons barn hade den äldsta dottern Johanna Margareta 18 år gammal flyttat
till Älvsnabben på hösten 1880 till en tjänst som piga, men efter faderns död 1883 flyttar hon
tillbaka till modern på Björnholmen och stannar hos henne ett år; varefter hon återvänder till
Älvsnabben.
Den 31 oktober 1886 gifter hon sig och flyttar samtidigt till Västerhaninge.
Den yngsta dottern Hedda Sofia flyttade 1884 till Ösmo och kvar blev änkan Carlsson tillsam
mans med sonen Carl. Denne var vid faderns död 19 år gammal. Han stannade hemma några
år och hjälpte modern med jordbruket, men utan något intresse, han ansågs allmänt vara en
slarver.
Maria Sofia Carlsson beslöt att sälja sin egendom och sätta sig själv på undantag.
En stuga om ett rum och kök fanns, inredd på gammalt sätt med öppna spisar i båda rummen.
Köpare fann hon i Carl Magnus Rundbergs syster och svåger, Sofia och Carl Johan Bergh.
Köpebrevet är daterat den 3 mars 1885 och köpesumman var 5.000:kr jämte vissa undantags
förmåner för säljaren. Dessa förmåner hade inteckningsrätt i hemmanet och innehöll rätt till
bostad om ett rum samt del i bakugn och visthusbod; 3 famnar ved årligen, upphuggen till
spisved samt rätt att uppföra vedbod; rätt att fiska med 5 nät samt att ha sin båt vid bryggan
och näten i sjöboden; rätt att i källaren förvara potatis och rotfrukter; rätt att få sitt rum eldat
om hon blev sjuk och sängliggande samt ombesörjande av hämtning av läkare om så behöv
des, dock på egen bekostnad.
Carl Johan Bergh var nu pensionerad från sin tjänst som överuppsyningsman vid tullverket
och bodde i Stockholm men flyttade på sommaren 1886 ut till Björnholmen. Den yngsta dott
ern Anna Bergh följde med vid flyttningen, och senare till jul kom även den 17årige sonen
Edvard ut till Björnholmen. Han stannade dock bara ett år, varefter han återvände till Stock
holm.
Änkan Maria Sofia Carlsson fick leva ensam i sin stuga, sonen Carl Carlsson försökte för
sörja sig som skutskeppare, men utan någon framgång. Han kunde inte sköta pengar på rätt
sätt, modern hjälpte honom så länge hon hade ett kapital att ta utav, men det hela slutade med
att han begick självmord genom att spränga sig själv i luften med dynamit den 20 december
1889. Dagens Nyheter skriver om händelsen:
“Ett upprörande sjelfmord föröfvades i går middag vid half 12-tiden å hotell Vega vid Österlånggatan härstädes då derstädes boende skepparen Carl Magnus Carlsson från Muskö beröfvade sig lifvet genom ett sprängskott af dynamit i hufvudet. Verkan af skottet var förfärlig.
Då folk, lockadt af den starka knallen, skyndat efter polis och dörren blifvit uppbruten, möttes
de inträdande af en gräslig syn. Badande i sitt blod låg Carlsson på sängen; hufvudet och
större delen af halsen hade bortsprängts af det dödande skottet och trasor af hjernan, hufvudskålen och musklerna voro kringspridda på tak, golf och väggar. Lufttrycket af skottet var så
starkt att fönsterrutorna sprungit sönder, hvarjemte skottet lemnat en del märken efter sig på
möblerna i rummet.
Om orsakerna till det hemska sjelfmordet vet man ännu ingenting. Carlsson, som någon tid
legat här med en skuta och derunder som resande bott på nämda hotell, var född 1864 och
sålunda vid sin död blott 25 år gammal. I rummet der den döde låg påträffades ett helt kilo
dynamit i stänger med instuckna knallhattar och stubintråd, hvadan det måste anses som en
särskild lycka att det farliga sprängämnet som låg i fönstret helt nära den döde ej antändes
vid explosionen, då helt säkert vidsträckta olyckor kunnat inträffa i den tätt bebyggda trakten.
Man vore nästan frestad att tro att Carlsson med beräkning på en vida större sprängeffekt än
den nu inträffade lagt dynamiten så nära sig innan han öfverskred gränsen till evigheten.”
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I en notis i DN den 20 december 1889 skildras Carl Magnus Carlssons självmord.

Carl Magnus Rundberg hade fem barn, Anna Sofia, Axel Magnus, Carl Olof, Christina och
Edla. Av dem kom Anna och Axel att bli bosatta på Björnholmen. Carl Olof hade som tidiga
re nämnts dött vid 13 års ålder. Christina flyttade till Stockholm på sommaren 1879, hennes
vidare öden är inte kända men hon torde ha dött före år 1900. Edla flyttade till Ö. Vitsgarn
1883 och hade sedan de närmaste åren olika anställningar som piga. Hon gifte sig år 1891
med en man från Sorunda.
Sonen Axel återvände som tidigare nämnts från V. Vitsgarn år 1877 och samtidigt flyttade
Carl Magnus Rundbergs svåger Anders Andersson till Götängen. Han hade då som brukare
bott på Björnholmen i tre år, vid Götängen kom han att bo som torpare till sin död.
Axel Rundberg fullföljde den pågående uppodlingen av östra halvan av Storängen. Med det
allmänt tillämpade växelbruket med vallodling i tre år, var behovet av slåtteräng inte lika stort
som förr i tiden. Den östra delen av Carl Magnus Rundbergs hemman kunde sedan uppodling
en genomförts mycket väl brukas som självständigt hemman.
Axel Rundberg gifte sig år 1883 vid 24 års ålder med den jämngamla Anna Charlotta Fors
berg från Kanada, varefter de bosatte sig på Björnholmen. Den östra delen av Björnholmen
blev nu bebyggd med bostadshus och nödvändiga ekonomibyggnader.

Carl Magnus Rundbergs äldsta dotter Anna flyttade ungefär samtidigt till Stockholm, men
återvände efter drygt ett år till Muskö. Från hösten 1884 hade hon tjänst som piga i prästgår
den hos pastor Eriksson. Efter två år i prästgården kom hon att arbeta hos apotekare Söderman
på Björnholmen.
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På hösten 1885 hade Carl Magnus Rundberg anställt en dräng som hette Magnus Larsson.
Denne var född vid Herrstugan den 24 november 1860. Fadern dog innan han föddes och
modern gifte om sig med den nye torparen Gustafsson. Efter att ha arbetat ett år i Sorunda
kom så Magnus Larsson i tjänst hos Carl Magnus Rundberg.
Magnus Larsson och Anna Rundberg gifte sig den 28 oktober 1888 och flyttade då till Sund.
Under tiden de bodde vid Sund försörjde sig Magnus Larsson som lös arbetskarl, men på höst
en 1889 flyttade han och hustrun till Björnholmen där de sedan bodde hos svärfar på den väst
ra delen av hemmanet.
Vintern 1892 den 2 mars dog apotekaren Söderman 65 år gammal. Enligt framförda önske
mål skulle inte jordfästningen ske genom vanlig gravsättning utan genom eldbegängelse.
Detta var inte så vanligt på den tiden, och en bestämmelse fanns att i sådana fall måste den dö
de först obduceras. Obduktionen utfördes på Björnholmen av den tillkallade provinsialläkar
en, och skall efter vad som berättats ha varit en rätt makaber händelse.
Läkaren förklarade att han behövde någon som assisterade honom, och Magnus Larsson om
bads hjälpa till.
Magnus kände sig obehaglig till mods inför detta och ställde som villkor att svågern Axel
Rundberg också skulle vara med. Den döde lades på salsbordet och läkaren påbörjade sitt ar
bete.
Axel Rundberg berättar: ”Först skar han upp bröstkorgen i fason som ett spadblad och tog ut
hjärta och lungor. Sen sprättade han upp magen och klippte upp tarmarna på längden. Huvudet sågade han av ovanför ögonen och tog ut hjärnan. När han plockat igenom och tittat på
allting smällde han handskarna i bordet och sa att nu får ni ta rätt på det här. Vi försökte lägga tillbaka allting på sin plats igen, och det gick bra utom hjärnan, den fick vi lägga i magen.
När vi fått på honom en vit skjorta och ställt hjärnskålen på plats och kammat håret över såg
han riktigt snygg ut igen”.
Läkaren begärde ett arvode på 100: kr, vilket av ortsborna ansågs som en oerhörd summa.
Om man jämför detta dåförtiden troligen vanliga arbetssätt med Rembrandts framställning av
Doktor Nicolaes Tulps anatomilektion verkar det ha gått mycket prydligare till på 1600talet.
Änkan Dorothea Wilhelmina Wennerlund bodde kvar på Björnholmen i 8 år efter makens
död. Någon fast boende arrendator fanns inte, utan jordbruket arrenderades av Magnus Lars
son genom ett muntligt avtal. Några år i mitten av 1890talet hade hon en piga till hjälp och
sällskap.
Tullöveruppsyningsman Bergh inrättade sig för sin pensionärstillvaro genom att bygga till
bostadshuset med förstuga och ett nytt kök. Moderniseringar som järnspis och kakelugnar in
fördes och vinden inreddes med sovrum.
Även änkan Carlssons undantagsstuga påbyggdes med en våning vari inreddes en bostadsläg
enhet. En fruktträdgård anlades med rätt många fruktträd och bärbuskar.
Jordbruket sköttes genom tillfälliga arrenden av kringboende, oftast bara något eller några år i
taget.
På hösten 1894 dör Berghs hustru Sofia 69 år gammal, och nästa år den 11 december 1895
dör Carl Johan Bergh, han blev 79 år.
Dottern Anna Bergh blev den som fick ta hand om kvarlåtenskapen. Bouppteckning efter mo
dern förrättades den 8 januari 1895 och efter fadern den 7 januari 1896. Makarna hade haft ett
inbördes testamente, men nu genomfördes ett arvsskifte den 15 juli 1897. Av de många barn
en var nu endast tre i livet, Axel, Thom och Anna. Axel Bergh var bosatt i Chrystal Springs,
inte så långt från Seattle i staten Washington i Amerika, och kunde inte närvara vid arvsskift
et, varför han genom konsulatet i Seattle lämnade Anna Bergh en fullständig fullmakt att före
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träda honom.
Brodern Thom var skeppsmäklare och bosatt i Västervik. Systern Anna slutligen var lärarinna
och bosatt i Årsunda i Gävleborgs län. Arvsskiftet godkändes vid hösttinget 1898, och arving
arna fick lagfart på vardera 1/48 mtl. Lösöret hade tidigare sålts på auktion.
En komplikation var emellertid att Thom Bergh i januari 1896 gått i konkurs. Hans arvsandel
tillföll alltså konkursboet.
Anna Bergh tog på sommaren 1896 kontakt med konkursförvaltarna, eller sysslomannen som
det dåförtiden hette, herrar Hallén och Svensson, och erbjöd sig att köpa Thom Berghs arvsan
del, såväl lös som fast egendom.
Konkursboet hade en skuld på 2.000:kr till makarna Berghs sterbhus. De oprioriterade ford
ringsägarna, dit sterbhuset säkerligen hörde, hade måst nöja sig med 10,05 procents utdelning
på sina fordringar, varför köpet från konkursboet inte kunde kvittas mot fordringen på 2.000
kr.
Efter förhandlingar enades man om en köpesumma på l .900 :kr, från denna avräknades vad
sterbhuset kunde få ut som fordringsägare. Transaktionerna föredrogs och godkändes vid råd
husrätten i Västervik, som sedan översände erforderliga handlingar till Anna Bergh så att hon
kunde söka lagfart.
Genom detta köp blev hon ägare till 1/24 mtl och genom sin fullmakt från brodern Axel dis
ponerade hon resterande 1/48 mtl.

Den konkursdrabbade Thom Bergh etablerade sig sedan som liv och olycksfallsinspektör i
Stockholm.
Vid samma höstting 1898 genomfördes även försäljningen av fastigheten och lagfarten för
den nye ägaren skogsarbetaren Johan Fredrik Pettersson och hans hustru Anna Fredrika, född
Johansson. Köpebrev och köpekontrakt hade upprättats den 29 augusti 1897 och köpesumman
var 5.500: kr.
Så mycket pengar hade dock inte J. F. Pettersson, utan Anna Bergh fick nöja sig med en hand
penning på 200: kr, resterande 5.300: kr delades upp på två reverser, varav en med 4 pro
cents ränta, båda med inteckningsrätt i hemmanet. Avbetalningen av dessa skulder tog sedan
en tid av 20 år. I köpekontraktet ingick dessutom änkan Carlsson med sitt undantag.
Omedelbart efter föräldrarnas död 1896 hade Anna Bergh flyttat från Björnholmen, men
ordnade dessförinnan i väntan på att egendomen kunde säljas med en arrendator som hette Jo
han Reinhold Carlsson. Han var 53 år gammal, hade hustru och två döttrar.

J. F. Pettersson var född i Ölme socken i Värmland den 9 januari 1851. Han hade tidigare bl
a arbetat som rallare vid bygget av inlandsbanan, som sågverksarbetare vid Sandarne och sen
ast med skogsarbete i trakterna kring Mälardalen.
Hustrun Fredrika var född den 9 februari 1864 på torpet Söderkärr i Ösmo, den plats där Tele
verkets verkstäder i Nynäshamn nu ligger. De hade en dotter Anna född den 15 mars 1896 och
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var bosatta vid Stormyran på Tyresö.
Sedan J. R. Carlssons arrendekontrakt löpt ut den 14 mars skedde flyttningen till Björnholmen
på hösten 1899 på en inlejd roslagsskuta.
Magnus Larsson och hans hustru Anna brukade den äldsta västra delen av Björnholmen.
De fick tillsammans fyra barn, döttrarna Ada född 1890 och Kristina född 1892 samt sönerna
Thure född 1895 och Karl född 1898.
På den östra delen bodde Axel och Anna Charlotta Rundberg med barnen John född 1884,
Gerda född 1886, Anna född 1888, Carl född 1890 och Ernst född 1895.
Fadern Carl Magnus Rundberg dog den 16 februari 1899, 67 år gammal, han hade då levat
som änkling i 25 år. Som äldre ensamstående blev han under de senare åren mest omtalad som
”Rundberggubben”.
Bouppteckning efter honom förrättades den 27 februari 1899 och arvsskifte den 14 septem
ber 1900. Enligt detta fördelades fastigheten Björnholmen 1/8 mtl Litt. A på de tre efterlevan
de arvingarna Axel, Anna och Edla med 1/24 mtl vardera.
Samtidigt med arvsskiftet sålde Edla, som nu var gift med Anders Petter Andersson vid Hoxla
i Sorunda, sin andel till syskonen med 1/48 mtl till vardera. Köpesumman var 666:66 kr, dess
utom fick de båda köparna överta ansvaret för en intecknad skuld på 1.500: kr med hälften
var. Efter det lagfart erhållits den 21 december 1900, ägde nu Axel och Anna Charlotta Rund
berg 1/16 mtl och Magnus och Anna Larsson också 1/16 mtl.
År 1895 den 18 februari fick Anders Ahl sluta sina dagar 76 år gammal. Han hade blivit säng
liggande och hade svårt att reda sig själv, varför en dräng hos Axel Rundberg skickades att se
till honom.
Drängen gjorde upp eld, det var vinter och kallt och i välmening gjorde han nog en för stor
brasa. Risken var stor att gnistor och glöd kunde falla ned bland sopor och damm på golvet,
och detta var troligen också vad som i verkligheten hände. Efter en stund hade elden spritt sig
runtom i stugan, men då var drängen redan långt borta. Eftersom ytterdörren inte hade något
lås, bara en hake på insidan, ställde han ett stöd mot ytterdörren när han gick. Detta ansåg han
kunde få duga tills han kom tillbaka nästa morgon. Stödet spärrade emellertid dörren så att
Anders Ahl inte kunde komma ut. När branden upptäcktes var hela stugan övertänd och in
genting var att göra. De laddade bössorna som hängt på väggarna smällde av en efter en, med
an man på avstånd fick betrakta hur stugan förvandlades till en glödhög. Bland brandresterna
hittade man sedan 12 bösspipor, och innanför ytterdörren några benrester som lades i en tom
fisklåda och sändes upp till kyrkogården.
De senare åren av sitt liv betraktades Anders Ahl allmänt som litet underlig, mest beroende
på de sällsamma händelser och övernaturliga ting han berättade om. De flesta lyssnade till sy
nes allvarligt och gjorde inga invändningar. Följande hade enligt Anders Ahl hänt vid några
dödsfall.
När Johan Magnus Carlsson nyss hade dött och ännu inte var begraven kom sonen Carl Carls
son i ett ärende till Anders Ahl. Medan han var där kom en stor svart fågel av ett slag som ing
en av dem hade sett förut flygande och satte sig på gärdesgården vid täppan intill. Carl Carls
son lånade en bössa av Anders Ahl för att skjuta den märkliga fågeln. När han sköt flög fågeln
ut över Björnholmssund där den landade på vattnet och förvandlades sig till en svan.
Kommentar: ”Han sköt på sin egen far”.
Likaså berättade Anders Ahl för Axel Rundberg att när fru Sofia Bergh dog så kom det en
stor, kraftigt upplyst ångbåt och lade till vid bryggan och gav signal med ångvisslan. Ångbåten
skulle hämta fru Berghs själ, och Ahl undrade om inte Rundberg också hade hört ångvisslan.
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Det hade han inte, och Ahl menade att ”det var konstigt, di hade hört den på Östra Vitsgarn”.

”Maria Sofia Carlsson (1837-1913)
beslöt att sälja sin egendom och.
sätta sig själv på undantag"

”Axel Rundberg (1859-1923) fullföljde den pågående
uppodlingen av östra halvan av Storängen”

Carl Johan Bergh (1816-1895) och hans hustru Sofia f. Rundberg (1825-1894) köpte Maria Sofia Carlssons
egendom 1885. Den yngsta dottern Anna följde med vid flyttningen till Björnholmen 1886.
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”Även änkan Carlssons undantagsstuga påbyggdes med en våning vari inreddes en bostadslägenhet".

Johan Fredrik Pettersson (1851-1931) och hans hustru Fredrika (1861-1933) köpte egendomen på västra delen
av Storängen av familjen Bergh 1898. De hade två flickor Anna f. 1896 och Elsa f. 1902. Anna gifte sig 1918
med Frithiof Hellström från Hyttan.

- 121 -

ÅREN 1900  1920
Apotekareänkan Wilhelmina Wennerlund sålde sitt 1/16 mtl av Björnholmen till majoren
Emil Tornberg för 6.000:enligt köpekontrakt och köpebrev den 28 februari 1900.
Tillträde bestämdes till den 14 mars, men Wilhelmina Wennerlund förbehöll sig rätt att hyres
fritt bo över sommaren i den mindre byggningen om ett rum och kök, mot att major Tornberg
fick disponera den huggna ved som fanns.
Vidare bestämdes att det muntliga avtal om arrende som träffats med Magnus Larsson måste
köparen respektera så länge arrendatorn fullgjorde sin del av vad som avtalats.
Arrendebeloppet fram till den 14 mars tillföll säljaren och för tiden därefter köparen. Även
gärdesgårdarna åtog sig säljaren att i mån av behov låta laga eller stänga om med förbehåll att
därtill få använda lämpligt virke från egendomens skog.
Wilhelmina Wennerlund flyttade sedan till Stockholm i oktober och bosatte sig på Norrmalm.
Köparen major Tornberg var född den 26 december 1847 i Haparanda. Han valde den mili
tära banan och blev 1868 underlöjtnant vid Livregementets grenadjärkår, befordrad till löjtnant
1879, till kapten 1891 och till major 1898.
När han lämnade kåren övergick han i reserven och bosatte sig i Uppsala.
Livregementets grenadjärkår sammanslogs 1893 med Närkes regemente och kallades sedan
Livregementet till fot. Namnet ändrades 1904 till Kungl. Livregementets grenadjärer.
Major Tornbergs hustru hette Claudia, född Marseille, de hade fyra barn, Herman född 1888,
Maja född 1890, Egmont född 1891 och Elsa född 1899.
Båda sönerna blev senare militärer, Herman i armen och Egmont i marinen, av dem är Egmont
den mest kände. Med anledning av hans 50årsdag den 16 september 1941 fanns följande bio
grafiska notis införd i Stockholms Tidningen.
“Överste Egmont Tornberg, Östersund, är född den 16 september 1891 i Rytterne i Västmanland. Han blev underlöjtnant vid Flottan 1914, löjtnant 1917, började flyga 1918 och övergick till Flygvapnet 1926, blev kapten samma, år, major 1934, överstelöjtnant 1938, överste
1940. 1934-37 var han chef för 1 flygkåren, sedan 1937 är han flottiljchef för Jämtlands flygflottilj på Frösön. 1928 var han chef för den svenska expeditionen till Spetsbergen, då Nobile
räddades av löjtnant Lundberg. 1926 satte han ett världsrekord i höjdflygning med sjöflygplan”.
Även Östersundsposten uppmärksammade 50årsdagen med en artikel, där det om sjöofficers
utbildningen heter:
“Hågen till sjön skaffade han sig just under de tidigare ungdomsåren, då familjen hade sommarställe i skärgården”.
Sommarställe var vad major Tornberg använde Björnholmen till, och detta utökades ytterlig
are då han köpte det 1/16 mtl som ägdes av Magnus och Anna Larsson. Ett köpekontrakt upp
rättades den 26 mars 1901, köpesumman var 5 000:, och tillträdesdagen ett år senare den 14
mars 1902. I samband med undertecknandet erlades en handpenning på 500:, på vilken sälja
ren hade att betala 5 % ränta fram till tillträdesdagen, då resten av köpeskillingen erlades.
Magnus Larsson förbehöll sig att orubbat kvarsitta på egendomen fram till tillträdesdagen,
men förband sig att då överlämna den med 2 ½ tunnland i gräsvall, ½ tunnland i dikad och
gödslad träda höstsådd senast den 24 augusti 1901 samt 2 tunnland höstplöjd mark. Från
Björnholmen flyttade Magnus Larsson till V. Vitsgarn, som hade mera åkerjord och något
bättre
utkomstmöjligheter.
Han dog 1908 på ett tragiskt sätt, på en lång vandring mot hemmet, från en auktion på Lång
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garn, över Horsfjärdens is kände han sig trött och satte sig att vila på Lilla Adamsskär. Trolig
en somnade han, för han återfanns senare ihjälfrusen.
I och med detta var rågången mellan major Tornbergs båda ägor obehövlig. De uthus som
använts av C.M. Rundberg och Magnus Larsson behövdes inte heller längre och nedrevs.
Ägorna brukades härefter som ett sammanhängande hemman. Ett sommarställe med klass och
stil var vad major Tornberg ville ha. Bostadshuset panelades och målades i gulockra, tidens
högreståndsfärg. Ladugården vitlimmades invändigt och ett tak över gödselstacken uppfördes.
Trädgård anlades med frukt, bär och grönsaksodlingar, till och med ett växthus där det fanns
en vinstock.
Ångbåten Dalaröström kunde angöra Björnholmen, sedan en ångbåtsbrygga byggts på den lilla
Kråkholmen. Ur ångbåtskaptenens synpunkt var inte platsen så lyckad, angöringen var be
svärlig då det fanns grynnor oroande nära. Men platsen var vacker, bryggan hade räcken och
var målad i rött och vitt. En bro ledde över till holmen, och bron var utpyntad på samma sätt.
Väntrum för resenärer uppfördes i en slags vikingastil ute på holmen. Byggnaden var sexkan
tig med utvändig panel av gran med kvarsittande bark. Stilenligt anlades så väg från bryggan
förbi åkrarna i Fimmersdal upp till bostadshusen. Vägen var prydligt grusad med sjögrus och
krattades till varje helg. För lustturer på sjön fanns en tid en liten ångslup som hette Tekla.

Magnus och Anna Larsson sålde sin del av västra Björnholmen till Tornberg 1901. Magnus frös ihjäl i början av
mars 1908, under en gran på Lilla Adamsskär. Han hade gående över isen varit på väg från en auktion på
Långgarn till sitt hem på V. Vitsgarn. Blötsnö hade vräkt ner med stormvindor. Uttröttad hade han satt sig under
en gran för att vila en stund, somnade in och vaknade aldrig mer.

Vid utflyttningen på försommaren medfördes en hel del bohag. Tidigare innan ångbåten kun
de angöra Björnholmen fick man ro med färja över Horsfjärden. Det hände att ankomsten
annonserades med ett pistolskott ungefär då man passerade Båtsudden.
För att sköta allt detta anställdes en trädgårdsmästare och en statdräng eller arbetskarl. De fles
ta var gifta och hade familj, men oftast stannade de bara ett år. Ett undantag utgör trädgårds
mästaren Gustaf Andersson. Han var 53 år gammal då han hösten 1905 kom till Björnholmen
med sin hustru och han stannade i 7 år till 1912. För arbetsfolket uppfördes ett nytt bostadshus
intill det sedan länge brukade nygärdet.
Major Tornberg mötte döden helt plötsligt natten till den 21 september 1914. De anhöriga
gav den 28 september fullmakt till akademilantmätaren Th. Brandberg att som utredningsman
omhänderta dödsboet, göra bouppteckning och arvsskifte, försälja och utkvittera boets fasta
och lösa egendom och i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för bevakandet av boets rätt och
angelägenheter.
Bouppteckning förrättades den 817 oktober 1914, varvid fastigheten Björnholmen 1/8 mtl
upptogs till 17.000:. vilket var lika med taxeringsvärdet.
Änkefru Tornberg avled sedan den 9 februari 1915, 53 år gammal, vilket föranledde ytterligare
en bouppteckning, varvid Björnholmen upptogs till samma värde.
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En köpare till fastigheten fann Brandberg i grosshandlaren Carl Axel Levin, av samma släkt
som ägarna till Ludvigsberg och Arbottna. Köpekontraktet upprättades den 17 maj 1915. Av
detta framgår att köpesumman var 19.100:, varav 17.000: för fastigheten och 2.100: för in
ventarier.
Tillträdet kunde ske omedelbart och köpesumman erlades kontant vid kontraktets underskriv
ande. Ansvaret för de anställningskontrakt som fanns upprättade med Axel Hellberg den 24
augusti 1914 och Gustaf Hagman den 10 oktober 1914, åtog sig köparen att överta.
Likaså det kontrakt som fanns med Aktiebolaget Stockholmstelefon angående telefoninstalla
tion. Lagfart erhöll Levin den 22 september.
Axel Levin bosatte sig i det av J.M. Carlsson uppförda och av Tornberg renoverade bostads
huset. Jordbruket sköttes av en arrendator, denne fick bo i huset vid Nygärdet. Bostadshuset på
de västra ägorna, där Magnus Larsson och C.M. Rundberg tidigare bott, såldes efter några år
till en vän och affärsbekant som hette Axel Bernhard Tollén.
Axel Tollén var endast intresserad av en bostad för sommarvistelse och ville inte förvärva nå
gon åker eller skogsmark. För första gången gjordes nu på Björnholmen en försäljning som
inte räknades i mantal utan som avstyckad lägenhet uppmätt i ar och kvadratmeter.
Någon gång under år 1918 utfördes en lantmäteriförrättning av lantmätare Konrad Jansson,
varvid tomten med bostadshuset, förutvarande platsen för ekonomibyggnaderna och en bit av
intilliggande skogsmark uppmättes och försågs med gränsmarkeringar.
Det sålunda avstyckade området hade en areal av 6.924 kvm och benämndes Västergården nr
l. Namnet Västergården hade från början använts av Magnus och Anna Larsson. Området kan
närmast uppfattas som en skafttomt med en väg utlagd intill ett dike på en av åkrarna ned till
den befintliga vägen i gränsen mellan de förutvarande ägarna Rundbergs och Carlssons ägor.
Någon gräns mot sjön fanns inte.
Köpekontrakt upprättades den 30 juni 1919, köpesumman var 10.000: att erläggas kontant vid
kontraktets underskrivande. Fastigheten fick tillträdas omedelbart, och i köpet ingick också di
verse möbler som förvarades i bostadshuset.
Vidare ingick i köpet rättighet för Tollén att på Levins fastighet använda vägar och stigar, ång
båtsbrygga, tvättstuga, mangelbod, sjöbod, källa och fiskevatten. Dessutom fick han om han
ville bygga båthus vid Ladugårdsviken och ha sina båtar på stranden där. Lagfart erhöll Tollén
den 9 februari 1920.
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För arbetsfolket byggde Tornberg ett nytt bostadshus intill Nygärdet. Huset är tillbyggt på 40-talet då det bl a
försågs med trapphus och vinden inreddes.

År 1920 påbörjades nytt laga skifte av alla ägorna på Björnholmen, varom mera i nästa av
snitt, I samband med denna förrättning gjorde Levin ytterligare en avstyckning som frånsåldes
till Tollén. Distriktslantmätare Konrad Janssons vikarie Georg Tillgren mätte upp och märkte
ut gränserna för ett område på 7.125 kvm nordväst om och intill den tidigare avstyckade tomt
en. Området sträckte sig ned till Oxelviken och hade där en strand på ungefär 50 meter. Fastig
heten benämndes Västergården nr 3. Köpebrevet upprättades den 19 oktober 1920, köpesum
man var 2.500:, betalades kontant och fastigheten tillträddes omedelbart. Lagfart på detta för
värv erhöll Tollén den 17 januari 1921.
Även på den östra sidan av Björnholmen hände en del vid den här tiden. Axel Rundberg
kände att han ville sluta som jordbrukare och i stället bo på undantag. Gården såldes till kapte
nen T. Kroplien och direktören B. Sundström gemensamt för en köpesumma av 14.000:. I
köpebrevet, upprättat den l december 1917 och baserat på ett köpekontrakt av den 22 augusti
1917, upptas rotvärdet av skogen särskilt till 11.500:. Kroplien och Sundström var nämligen
enbart intresserade av skogen. Så snart de erhållit lagfart på marken den 4 juni 1918 igång
sattes avverkningen. Hela skogen kalhöggs och därefter skedde nyplantering, huvudsakligen
tallplantor.
Efter slutad avverkning sålde Kroplien och Sundström i september 1920 gården till löjtnant
Nils Segerstråle för 16.000:, alltså 2.000: mer än de själva betalt. Detta kan synas förvånan
de, men beror på inflationen under första världskriget. 14.000: år 1917 motsvaras i dag av un
gefär 240.000:, medan 16.000: år 1920 kan uppskattas till 160.000:. Taxeringsvärdet hade
under samma tid ökat från 5.000: till 7.500:.
Axel Rundberg hade vid försäljningen förbehållit sig rätt till kvarboende, en undantagsstuga
på ett rum och kök hade uppförts och ett tunnland jord för eget potatisland hade undantagits
från den övriga åkermarken. Därtill kom ved och fiske till husbehov.
Efter år 1920 föll den allmänna prisnivån, tiden för fastighetsspekulation var förbi, och för
Nils Segerstråle var gården ett svårsålt objekt särskilt som ett tunnland undantagits från den
redan knappa åkerjorden.
Genom dessa omständigheter kunde yngsta sonen Ernst Rundberg i april 1921 återköpa gården
för 7.000:. Klart är att Segerstråle måste ha förlorat på denna affär.
- 125 -

På den andra av de båda östra gårdarna skedde även några förändringar. J.F. Pettersson och
hans hustru fick ytterligare en dotter, Elsa, född den 14 februari 1902. Petterssons svärfar, Carl
Gustaf Johansson, hade blivit änkling år 1898 och i samband därmed satt sig på undantag på
torpet Rösängen i Ösmo, där han tidigare varit brukare. Han trivdes emellertid inte i ensamhet
en där, och på hösten 1903 flyttade han till sin dotter och måg på Björnholmen.
År 1913 den 30 mars dog Maria Sofia Carlsson, 76 år gammal. Hon hade då varit änka i näs
tan 30 år. De senare åren var hon mest omtalad som ”mor Carlsson”.

I Lillängshagen började J. M Carlsson bygga sin nya bostad efter laga skiftet 1863. Detta hus byggde Tornberg
om och målade i gulockra, tidens högreståndsfärg. Fasad mot S (ovan) och N.
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Tornberg byggde även en ångbåtsbrygga på Kråkholmen. Bryggan hade räcken och var målad i rött och vitt.
Över till holmen ledde en bro som var utpyntat på samma sätt. Väntrum för resenärer uppfördes i en slags
vikingastil ute på holmen. Byggnaden var sexkantig med utvändig panel av gran med kvarsittande bark.
Stilenligt anlades så en väg från bryggan upp till bostadshusen.

J. M. Carlsson uppförde även en bostad för statare ett stycke från boningshuset, troligen omkring 1870. Huset
var de första åren undantagsstuga för hans svärmor. Både byggnaderna finns kvar på ursprunglig plats.
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På den gamla bytomten byggde löjtnant Cloos 1766 ett bostadshus. Det totalförstördes 1800 vid en brand. På
samma husgrund byggde sedan Olof Lättström 1810 en ny mangårds byggnad som ännu står kvar på samma
plats. Det vi i dag kallar Västergården är Björnholmens äldsta boningshus.
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Axel Levin sålde bostadshuset på de västra ägorna till Axel Tollén. För första gången gjordes en försäljning som
inte räknades i mantal utan som avstyckad lägenhet uppmätt i ar och kvadratmeter. Det avstyckade området benämndes Västergården nr 1 (fig 1 ovan t. v.) Levin gjorde sedan ytterligare en avstyckning 1920 som också frånsåldes till Tollén. Området låg NV om och intill den tidigare avstyckade tomten och omfattade 7 125 kvm, benämnt Västergården 2 (fig 3 t.h.). I oktober 1921 köpte Tollén ett område på 500 kvm som utgjorde väg, benämnt Västergården 3 (fig 2 t.h.).
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NYTT LAGA SKIFTE 1920
Efter att ha bott på Björnholmen några år ansökte Axel Levin om nytt laga skifte på alla
ägorna på Björnholmen.
Anledningen var att han ville ha i laga ordning fastställda gränser för sitt 1/8 mtl , d v s hälften
av Björnholmen. Som det nu var ägde han ena hälften av 1/8 mtl littera A och ena hälften av
1/8 mtl littera B, medan Nils Segerstråle ägde den andra hälften av littera A och J.F. Petters
son den andra hälften av littera B.
Gränsen mellan de båda halvorna av littera B var ej heller fastställd av ägodelningsrätten, utan
gick tillbaka på den sämjodelning som skedde 1876 då Carlsson sålde hälften av sin fastighet
littera B till apotekare Söderman. Levins avsikt var att genom denna förrättning få sådana
gränser utstakade, att hans 1/8 mtl också motsvarades av Björnholmens halva areal.
Förrättningen tog sin början den 13 juli 1920; delägarna samlades till sitt första samman
träde under ledning av lantmätare Georg Tillgren. Nils Segerstråle företräddes vid detta och
följande sammanträden av Axel Rundberg genom fullmakt. Gode män var C. G. Andersson
från Långgarn och R. Hallberg från Ribby, den senare ersattes vid följande sammanträden av
Carl Gustaf Jansson från Östra Vitsgarn. Sedan några formella saker som uppläsande av an
sökning, förordnande, kungörelse om förrättningen samt förrättningsmännens ojävighet blivit
fastlagd, övergick man till att studera kartan från förra laga skiftet 1863.
Vid besiktningen på marken konstaterades, att sedan 1863 hade en hel del odlingar företagits
och en ny väg till ångbåtsbryggan anlagts. Man enades om att alla ägor skulle ingå i skiftet
och att en ny konceptkarta skulle upprättas med utgångspunkt från 1863 års karta men med de
sedan dess inträffade förändringarna inritade.
De erforderliga uppmätningarna på marken samt kompletteringarna av kartan skulle utföras
under september månad, varför nästa sammanträde utsattes till den 19 oktober.
Vid detta sammanträde kunde lantmätaren bara meddela att de beslutade uppmätningarna och
kompletteringen av kartan skulle påbörjas omedelbart. Nästa sammanträde utsattes till den 4
november, och den dagen kunde konceptkartan läggas fram i fullständigt skick. Den efter kon
ceptet färdigställda kartan visas på nästa sida.
Några rågrannar ansågs inte nödvändigt att tillkalla. Därmed kunde graderingen av marken på
börjas.
De gamla principerna följdes, så att den bästa inrösningsjorden (tomt, trädgård, åker och slåt
teräng) åsattes graden l, den sämre l. l, l .2, l .3 o s v 2, 3, 4 o s v i förhållande till godhet och
beskaffenhet. Avrösningsjorden (skogs och betesmark, backar, renar och vägar) graderades
på liknande sätt, den bästa fick graden 6 och den sämre 7, 8, 9 o s v utan hänsyn till befintlig
eller sparad ståndskog.
Delägarna uppmanades att själva vara närvarande då förrättningsmännen utförde graderingen
för att då kunna komma med erinringar eller lämna upplysningar. Graderingen beräknades
vara utförd till den 18 november, då nästa sammanträde skulle ske.
Vid detta sammanträde var även Axel Tollén närvarande som representant för lägenheterna
Västergården nr l och 3. Dessa fanns nu inritade på kartan, och Tollén yrkade att i den kom
mande hävdeförteckningen (dvs vem som ägde vad av alla de små ägofigurerna på kartan),
Västergården skulle upptas särskilt som hans hävd.
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Gemensamt ägt hade tidigare varit: alla befintliga vägar, brunnen i Källhagen och den inhäg
nade marken däromkring, notgården i Ladugårdsviken och sköthagen vid Båtsudden.
Detta ändrades nu så, att det kom att omfatta endast två punkter, dels en 3 meter bred väg från
ångbåtsbryggan vid Kråkholmen förbi åkrarna vid Fimmersdal till mötet med vägen ned mot
Djupviken och vidare förbi Norrviken och ut till stranden vid åkrarna i Norrvreten, dels en
källplats om 8 meter i fyrkant omkring källan i Källhagen och en 3 meter bred väg därifrån
ned till bryggan vid Ladugårdsviken.
Den på kartan utritade vägen intill stranden vid Norrvreten kom dock aldrig att anläggas. Fast
detta inte utsägs i protokollet, får man anta att övriga befintliga vägar därigenom ansågs tillhö
ra den som i övrigt ägde marken. Västergården nr l och 3 medgavs dock rätt att använda be
fintliga vägar för att ernå utfart mot ångbåtsbryggan.
De tidigare gemensamt ägda sköthagen och notgården tillföll nu Axel Levin, men de övriga
delägarna utlovades kompensation efter det slutliga utsättandet av rågångarna.

Den viktiga frågan om delningsgrunden och skiftesläggningen, eller enklare, var skulle rå
gångarna gå, föranledde diskussioner mellan förrättningsmännen och delägarna.
Beträffande delningsgrunden enades man om att var och en behåller sin del av de gamla 1/8
mantalen, och sedan, inom dessa och mellan de respektive 1/16 mantalen ägorna fördelas efter
mantal. Lägenheterna Västergården nr l och 3 ansågs dock såsom icke mantalssatt jord i del
ningsgrunden böra ingå i Levins 1/8 mantal. För full rättvisa borde även åkermarken ingå,
men detta skulle då leda till frånstyckande av små åkerplättar, och gode männen avrådde be
stämt från något sådant, varför man enades om att alla gränsregleringar endast fick omfatta
skogsmark.
Vid skiftesläggningen enades man om att rågången mellan Petterssons och Segerstråles ägor
skulle bibehållas och att Levin skulle av Petterssons skifte få ta en remsa skogsmark från
Djupviken och öster om Fimmersdal ned till den norra stranden och från Segerstråles skifte en
frånstyckad utäga bestående av skogsmark norr om åkrarna vid Norrvreten.
Förrättningsmännen gjorde en skiss på kartan med de tänkta rågångarna. Dessa godkändes av
delägarna, varpå förrättningsmännen till nästa dags sammanträde utförde en exakt arealuträk
ning.
Denna dag, den 19 november, skedde utstakning av rågångar och rörläggning i närvaro av go
de män och delägare. Regleringen av gränserna gällde enbart själva marken, den skog som
växte där måste Levin betala. Man överenskom om följande formulering: ”Den ståndskog,
som finnes å den mark, som C. A. Levin erhåller av dels J. F. Pettersson och dels Nils Segerstråle skall uppräknas från 6 tum och däröver, samt uppskattas såsom famnved och beräknas
till ett pris av 28 kronor per famn för Pettersson och 23:50 per famn för Segerstråle.”
Nästa sammanträde skedde den 10 december 1920. Fram till dess hade förrättningsmännen
utfört värdering av ståndskogen och kunde nu framlägga följande resultat.
På Petterssons del uppskattades ståndskogen till 89 famnar till ett värde av 2.492:kr och på
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Segerstråles del till 42,75 famnar till ett värde av l .004:62 kr. Likvid för detta hade Levin att
erlägga den 15 januari 1921, varefter marken fick tillträdas omedelbart.
Även rågångsgärdesgård uppfördes senare enligt den nya utstakningen, men underhölls aldrig
och är numera för svunnen. Detta var sista punkten i laga skiftet, och förrättningen godkändes
av ägodelningsrätten den 30 december 1921.
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Karta över laga skiftet 1920
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På kartan är de olika fastigheterna betecknade med littera A, B och C, men fick vid över
gången till nu använt system beteckningarna Björnholmen 1:7, 1:8 och 1:9. De tidigare av
styckade lägenheterna Västergården nr l och 3 betecknades Björnholmen l :4 och l :5, och den
strax efter laga skiftet avstyckade lägenheten Västergården nr 2 kom att betecknas Björnholm
en 1:10. Enligt uppmätningar vid skiftet innehåller de olika fastigheterna följande arealer:
Gemensamt

Tomt och åker

Antal hektar

Äng

0,004

Avrösningsjord

0,001

Impediment
Total
Björnholmen 1:4

0,005

Tomt och åker

0,6924

Äng
Avrösningsjord
Impediment
Björnholmen 1:5

Total

0,6924

Tomt och åker

0,7125

Äng
Avrösningsjord
Impediment
Total
Björnholmen 1:7

0,7125

Tomt och åker

7,26

Äng

0,4060

Avrösningsjord

51,2610

Impediment

0,0050

Total
Björnholmen 1:8

59,9300

Tomt och åker

4,4160

Äng

0,4060

Avrösningsjord

30,9050

Impediment

0,0020

Total
Björnholmen 1:9

35,7830

Tomt och åker

3,6290

Äng

1,0760

Avrösningsjord

32,3160

Impediment

0,0040

Total

37,0250

Totalt för hela Björnholmen 133,7479 hektar.
Att Björnholmen 1:8 och 1:9, vardera 1/16 mtl, ej har samma areal förklaras av den åsatta
graderingen av marken, där t ex skogsmarkens produktivitet kan variera avsevärt, varför jämk
ningar görs med större areal för sämre mark. En översikt av ägareförhållandena för tiden mel
lan de båda laga skiftena visas på bilden på nästa sida.
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Översikt av ägareförhållandena för tiden mellan de båda laga skiftena.

- 135 -

TIDEN EFTER 1920
I fortsättningen kommer berättelsen att bli mera knapphändig beträffande de personer som
levat och bott på Björnholmen och i stället mest handla om ändringar i ägarförhållanden, av
styckningar av mark o dyl. En orsak till detta är att uppgifter om nu levande eller för inte så
länge sedan avlidna personer behandlas restriktivt av myndigheter och arkiv. Man brukar tala
om “sjuttioårsgränsen”.

Björnholmen 1:7
Grosshandlare Axel Levin hade i och med köpet av hemmanet, som sedan major Tornbergs
tid kallats Björneborg, dragit sig tillbaka från affärerna och levde nu som vad man kunde kalla
förtidspensionär på Björnholmen.
Jorden var utarrenderad och man hade tidvis tjänstefolk i det egna hushållet. Paret hade inga
egna barn. År 1937 beslutar han sig för att sälja gården och flytta till ett nytt hus han låtit byg
ga mera centralt uppe på Muskö.
Köpare var disponent Sven Herzog och direktör Erik Sellman som gemensamma ägare.
Köpekontraktet är daterat den 16 juli 1937 och försäljningen avslutades med ett köpebrev den
l augusti.
Tillträdet räknades från denna dag. Köpesumman var 32.500: kr, varav 27.500: kr för mark
och byggnader och 5.000: kr för inventarier.
Möbler och husgeråd undantogs dock från inventarierna. Dessutom förbehöll sig Levin rätt att
bo kvar till den l februari 1938 och att under den tiden få vissa naturaförmåner såsom bränn
ved, mjölk och potatis till hushållet mm.
De nya ägarna inledde med omfattande renoveringar av bostäderna, som dock endast använ
des på sommarsemestrar och annan fritid. Jordbruket sköttes som tidigare av arrendatorer.
Under krigsåren 193945 utfördes utstämpling och avverkning till brännved på hela skogen.
Redan i samband med köpet av fastigheten, hade de nya ägarna fått klart för sig att fiskevatt
net formellt sett endast var delat i två delar i enlighet med det 1882 utförda laga skiftet.
För att utröna vad som möjligen kunde göras för att få fiskevattnet delat efter stränderna lät de
Alratzs advokatbyrå göra en genomgång av tillgängliga handlingar i Stockholms läns lantmät
erikontor och i lantmäteristyrelsens arkiv.
Advokatbyråns PM är daterat den 7 oktober 1937. En ytterligare utredning utfördes av advo
katen Carl Cederlund den 28 augusti 1942. Hans rekommendation blev att begära laga skifte
av fiskevattnet för att se hur berörda myndigheter skulle reagera.
Sven Herzog och Erik Sellman lämnade den 2 november 1942 in en ansökan om laga skifte.
Den 31 maj 1943 infann sig distriktslantmätare Oscar Eriksson för att verkställa skiftet. Till
kallade gode män var Ragnar Karlsson från Bjurshagen och Gustav Larsson från Utlida. Efter
sedvanlig genomgång av förrättningsmännens behörighet, pålysning och kallelse till förrätt
ning mm, fick sökandena Herzog och Sellman lägga fram sina synpunkter.
Sökandena förklarade att avsikten med förrättningen var att få avgjort om fisket skulle anses
vara skiftat eller samfällt.
Om förrättningsmännen ansåg att fisket var samfällt, yrkade de på laga skifte.
Själva hävdade de att det var skiftat, och stödde sig därvid på de utredningar de låtit göra,
samt på ett intyg från Axel Levin, den ende nu levande av delägarna vid 1920 års laga skifte. I
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intyget meddelar Levin, att lantmätaren tillfrågat skiftesdelägarna om fisket också skulle skif
tas. Alla närvarande hade därvid varit eniga om, att detta var onödigt, då man sedan tidigare
haft som praxis att var och en fiskade under sin egen strand. Lantmätaren svarade då att efter
som alla var överens på denna punkt, var den onödig att ta till protokollet.
Anna Hellström, som representerade Björnholmen 1:8, instämde i detta, medan Ernst Rund
berg, representerande Björnholmen l :9, hade en avvikande mening. Han hävdade att skiftet
1882, fastställt av ägodelningsrätten år 1884, och sedan aldrig ändrat, fortfarande ägde
tillämpning.
Förrättningsmännen hade nu att utföra en sådan utredning som föreskrivs i jorddelningslagens
kapitel 4 och som skall föregå beslut om skifteslagets omfång samt tillstånd till skifte.
Lantmätaren meddelade att till nästa sammanträde två dagar senare skulle utredningen vara
genomförd.
Den 2 juni träffades parterna ånyo, och utredningen lades fram. I denna påtalas att 1882 års
förrättningsmän inte lämnat någon ägobeskrivning (olika notvarp, ståndkroksplatser, nätlägg
ningar mm) ej heller gradering av dessa (hur stort utbyte olika fiskeplatser kunde förväntas ge
i förhållande till varandra) något som alltså bort finnas med i deras protokoll.
I 1920 års skiftesprotokoll omnämns fiskevattnet inte alls, och enligt utredningen beror detta
på att skiftesdelägarna då ansett att fiskevattnet redan var delat och att sedan dess hade var och
en fiskat under sin egen strand. Med stöd av detta gav förrättningsmännen sitt utlåtande:
tillstånd till laga skifte beviljades inte, vad man muntligt överenskommit år 1920 fick gälla i
fortsättningen också.
Efter kriget, under de senare åren på 1940talet, lät ägarna uppgöra en styckningsplan till fri
tidstomter för hela fastigheten. Denna plan blev dock i sin första version inte godkänd av
myndigheterna. Bl a var Käringholmen, som nu är så populär som natthamn för fritidsfolket,
tänkt att bli en egen fritidstomt.
Sedan planen reviderats enligt myndigheternas anvisningar och påpekanden blev den dock
godkänd.
Innan någon försäljning påbörjats reagerade dock försvarsmakten. En så omfattande fritidsbe
byggelse ansågs olämplig med hänsyn till närheten till marinens anläggningar vid Märsgarn.
Lösningen på detta blev att Fortifikationsförvaltningen inköpte hela fastigheten. Köpebrevet
är daterat den 8 december 1950 och köpesumman var 225.000: kr. De tidigare ägarna bodde
någon tid kvar på fastigheten, nu som kronans hyresgäster.

Björnholmen 1:4, 1:5 och 1:10
För att utöka sina domäner med ett eget fiskevatten, köpte grosshandlare Axel Tollén den 2
juni 1924 Mörholmen av dåvarande ägaren Aktiebolaget Hem på landet. Ön hade av lantmät
are tidigare kartlagts och uppmätts till l,38 hektar och såldes nu för l .200: kr.
Axel Tollén dog den l januari 1928 vid 57 års ålder och bouppteckning upprättades den 31
mars samma år. Makarna hade inga egna barn och arvet gick därför odelat till den efterlevan
de änkan Sigrid Tollén, född Hansén. Hon bodde sedan om somrarna på Björnholmen tillsam
mans med sin fosterdotter Rosa Ohnsorg, som kommit till familjen som krigsbarn från Öster
rike under första världskriget.
Den 10 december 1939 dör Sigrid Tollén, 73 år gammal. Fosterdottern Rosa var nu gift med
lektorn Franz Schinzel, även han av österrikiskt ursprung. Genom testamente tillföll fastighet
erna på Björnholmen dessa makars son Edvard, född den 29 maj samma år.
Makarna Schinzel bodde i Malmö, men använde Björnholmen som sommarnöje fram till
hösten 1951, då de under hot om expropriation tvingades sälja till Fortifikationsförvaltningen.
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Denna myndighet hade som tidigare nämnts förvärvat Björnholmen 1:7, och ville inte ha en
enklav i privat ägo inom sina domäner.
Tomtområdet hade i april 1949 värderats till 28.000: kr och byggnaderna till 18.000: kr, till
sammans 46.000: kr.
Säljarna fick godta en köpeskilling på 50.000: kr. Köpet godkändes i försvarsdepartementet
den 25 januari 1952 och lagfart beviljades den 20 februari samma år.
Fortifikationsförvaltningen hade inget intresse av att även förvärva Mörholmen, och därför
kvarstår den fortfarande i Edvard Schinzels ägo. Ön har dock inte åsatts något taxeringsvärde.
Under de senare åren, fram till nutid, har bostadshusen varit uthyrda till fritidsbostäder. Ut
hyrningen administreras av Marinkommando Ost och hyresgästerna ha alla någon anknytning
till marinen.
År 1978 ansökte Fortifikationsförvaltningen om sammanläggning av ett antal fastigheter. Ef
ter vederbörlig handläggning av ansvariga myndigheter registrerades sammanläggningen den
17 december 1980. Björnholmen 1:4, 1:5, 1:7 och 1:10 är borttagna ur fastighetsregistret, var
med halva Björnholmen numera tillhör Vitsgarn Östra 1:11.

Björnholmen 1:8
J.M. Carlsson hade när han byggt nytt och flyttat till platsen kallat den Östergården. Den se
nare ägaren C.J. Bergh döpte den till Sofieberg efter sin hustru. J.F. Pettersson var ointresse
rad av namngivning och lät sådant bero. Båda namnen har sedan använts omväxlande, på den
ekonomiska kartan står det dock Sofieberg. J.F. Pettersson yngsta dotter Elsa dog år 1918, den
äldre dottern Anna gifte sig samma år med Frithiof Hellström från Hyttan.
Petterssons svärfar Carl Johansson dog år 1927, själv avled Pettersson 1931 och hans hustru
Fredrika 1933.
Genom arv gick nu fastigheten till enda arvingen dottern Anna och hennes man. De bebodde
och brukade gården fram till Frithiof Hellströms död år 1970. För att kunna genomföra ett
arvsskifte begärdes avstyckning av norra delen av fastigheten. Lantmäteriförrättningen utför
des på hösten 1970 och gränsen mot stamfastigheten lades i huvudsak utefter den befintliga
vägen mellan Djupviken och Norrviken. En karta upprättades i samband härmed som visas på
nästa sida.
Det avstyckade området har en areal av 9,8850 hektar, inom området fanns också ett mindre
fritidshus uppfört 1962.
Avstyckningen fastställdes av överlantmätaren den 30 september 1971 och den nya fastighet
en fick fastighetsbeteckningen Björnholmen 1:13. I taxeringssammanhang betecknas den som
jordbruksfastighet, varför avstyckningen på sätt och vis fått karaktär av hemmansklyvning.
Vid det efterföljande arvsskiftet den 16 november 1971 tillföll Björnholmen l:13 sonen Tor
Hellström, sonen Sture Hellström ärvde Björnholmen 1:8 medan änkan Anna Hellström be
höll all övrig egendom jämte intecknad rätt att kvarbo på Björnholmen 1:8. Anna Hellström
dog 1979. De sista åren vistades hon på ålderdomshemmet i Västerhaninge.

- 138 -

Karta över fastigheten Björnholmen 1:13

Björnholmen 1:9
Fastigheten har sedan den bebyggdes kallats för Ängsbacken. Sedan Ernst Rundberg köpte
den 1921, inträffade inga förändringar förrän 1943. En tid dessförinnan hade ett område vid
stranden intill åkrarna i Norrvreten upplåtits till fritidshusbebyggelse.
Två hus uppfördes där av Gunnar Hallberg och John Karlsson. Den 4 augusti 1943 upprätta
des ett köpekontrakt med huvudsakligt innehåll att ett markområde om ca 5.000 kvm försåldes
till de båda fritidshusägarna gemensamt. Områdets gränser skulle bestämmas senare genom
lantmäteriförrättning.
Denna utfördes den 23 november 1945 av distriktslantmätaren Oscar Eriksson. Området upp
mättes till 0,4520 hektar, varav hälften åkermark och hälften avrösningsjord.
Råmärken utsattes och en karta, se nästa sida, upprättades. Till köpekontraktet fogades ett
tillägg där köpare och säljare förklarade att köpekontraktet avsåg just det område som av
styckats.
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”Med det avstyckade området följer dels vattenområde utanför dess strand efter gränser

som emot stamfastigheten utgöres av förlängningen av landgränsen åt nordväst och i
övrigt regleras av bestämmelserna i 1 I Kap. 4§ jordabalken och dels fisket inom nämnda
vattenområde ”

Avstyckning från Björnholmen 1:9 den 23 november 1945.

Den 18 december 1945 inlämnades protokoll från förrättningen till överlantmätaren för fast
ställelseprövning. Vid denna granskning av förrättningen framkom att ett fel hade begåtts,
lantmätare Eriksson hade inte observerat att det enligt lantmäterihandlingarna från 1920 var
utstakat en väg utefter sjöstranden.
Denna väg ingick i den mark som avsatts för skiftesdelägarnas gemensamma behov och kunde
alltså inte ingå i avstyckningen. Lantmätaren medgav att felet var hans, men att det delvis
kunde förklaras av att vägen inte var byggd, den fanns endast på kartan.
En ny lantmäteriförrättning måste nu begäras med avsikt att genom ägoutbyte få vägens
sträckning fastställd. Lantmätare Eriksson påbörjade förrättningen den 21 oktober 1946 och
kallade var ägarna till Björnholmen 1:7 Erik Sellman och Sven Herzog, till Björnholmen 1:8
Anna Hellström och till Björnholmen l :9 Ernst Rundberg jämte två gode män, Ragnar Karls
son och Sigge Eriksson.
Efter sedvanliga preliminärer övergick man till sakfrågan. Vid besiktningen av marken konsta
terades att en sträckning enligt skifteskartan dels fordrade sprängningsarbeten dels en förläg
gning över en sträcka med sank mark i sjöstranden.
Att förlägga vägen runt åkrarna i Norrvreten skulle innebära en längre vägsträcka och större
anläggningskostnader än en förläggning enligt skifteskartan. Förrättningsmännen kom fram
till att bästa sträckningen var utefter åkerkanten på åkrarnas västra sida. En karta upprättades
med vägens gamla och nya sträckning inritad.
Någon ersättning till någondera parten med anledning av ägoutbytet skulle inte utgå. Förrätt
ningen fastställdes av ägodelningsrätten den 27 december 1946.
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Ändring av samfälld väg

Beträffande avstyckningen av tomten gick det nu att börja om från början. Överlantmätaren
begärde i skrivelse till Södertörns domsagas ägodelningsrätt att den ursprungliga förrättningen
från november 1945 måtte undanröjas.
Beslut om detta träffades i ägodelningsrätten den 28 maj 1947. Därpå ansöktes om ny lantmät
eriförrättning den l april 1949, och denna försiggick den 9 augusti.
Allt var egentligen redan klart, råmärken fanns utsatta, vad som behövde göras var ett tillägg
till tillägget i det ursprungliga köpekontraktet där parterna betygade att det område i det ur
sprungliga köpekontraktet där parterna betygade att det område som avsågs i köpekontraktet
var identiskt med det område som dagens lantmäteriförrättning omfattade.
En ny tomtkarta upprättades med den samfällda vägen inritad (se karta). Genom denna väg
minskade den ursprungliga arealen från 0,4520 till 0,4325 hektar. Avstyckning fastställdes av
överlantmätaren den 3 november 1949 och fick då registerbeteckningen Björnholmen 1:11.

Karta över fastigheten Björnholmen 1:11
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Lagfart på fastigheten beviljades de båda ägarna den 18 januari 1950.
År 1965 beslöt de att dela tomten och begärde därför lantmäteriförrättning om avstyckning.
Förrättningen avslutades den 8 oktober 1965 och innebar att en ny fastighet Björnholmen 1:12
avstyckades från Björnholmen 1:11. Den förra fick en areal av 0,2100 hektar och beboddes av
Gunnar Hallberg, den senare en areal av 0,2225 hektar och beboddes av John Karlsson.
En ny karta upprättades, (se bild), och fastställdes den 3 mars 1966. Fortfarande var de dock
samfällda ägare och trots att delning genomförts ägde den ene hälften av den andres fastighet.
John Karlsson dog år 1977 och efter hans död ändrades detta. John Karlssons dödsbo sålde
hälften av Björnholmen 1:11 till Gunnar Hallberg, och denne i sin tur sålde hälften av Björn
holmen 1:12 till John Karlssons änka Greta Karlsson.
År 1979 sålde Gunnar Hallberg Björnholmen 1:12 till Ulf Flyckt, en dotterson till Ernst Rund
berg. Samme köpare har sedemera år 1989 även förvärvat Björnholmen 1:11.
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Karta över fastigheten Björnholmen 1:11 och 1:12.

Ernst Rundbergs maka Olly Rundberg dog år 1966 och själv dog han 1977. Björnholmen 1:9
ägs sedan dess av sterbhuset.
En översikt av ägoförhållandena 19201994 finns på sidan 145 .
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SLUTORD
Berättelsen om Björnholmen har med detta förts fram till nutid. Hur framtiden
kommer att bli kan man bara ha förmodanden och gissningar om. Det aktiva
jordbruket med träda vart sjunde år har upphört sedan några tiotal år och
inget tyder på att det kommer att återupptas. En tänkbar utveckling är att ön
kommer att vara bebyggd med fritidshus och befolkad av fritidsboende.
Skogen har återtagit marken och husen ligger inbäddade i lummig grönska, efter 500 år är vi tillbaka där röjning av mark och uppodling av jord en gång
började.
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1920

N. Segerstråle äger 1/16 mtl Björn
holmen 1:9

1921

N. Segerstråle säljer till E. Rundberg

1928

A Tollén äger lägenheterna
Björnholmen 1:4, 1:5 och 1:10

C.A. Levin äger 1/8 mtl Björnholmen
1:7

J.F. Petterson äger 1/16 mtl Björn
holmen 1:8

A. Tollén dör, änkan S. Tollén ärver

1933

J.F Petterson dör 1931, hans änka dör
1933, dottern Anna gift med F Hell
ström ärver

1937

C. A. Levin säljer till S. Herzog och
E. Sellman

1940

S Tollén dör, omyndige E. Schinzel
ärver genom testamente

1943

E. Rundberg säljer ett markområde
vid Norrvreten till S. Hallberg och J.
Karlsson

1949

Markområde vid Norrvreten från
styckas, betcknas Björnholmen 1:11

S. Herzog och E. Sellman begär laga
skifte av fiskevattnet. 1882 års skift
upphävs, fiskevattnet tilläggs respek
tive strandägare

1950

S. Herzog och E. Sellman säljer till
Fortifikationsförvaltningen

1951

E. Schinzel säljer till Fortifikations
förvaltningen
→

G. Hallberg och J. Karlsson gemen
samma ägare till Björnholmen 1:11
1966

Fortifikationsförvaltningen äger
Björnholmen 1:4, 1:5, 1:7 och 1:10

Björnholmen 1:12 avstyckas från
Björnholmen 1:11
G Hallberg äger
J Karlsson äger
Björnholmen 1:12 Björnholmen 1:11

1977

E. Rundberg dör 1977, hustrun dör
1966

J. Karlsson dör,
änkan G. Karls
son ärver

1978

Fortifikationsförvaltningen ansöker
om sammanläggning av fastigeter.
Ägorna på Björnholmen överförs
1980 till Vitsgarn Östra 1:11

1979

G. Hallberg säljer
till U. Flyckt

1989
1994

F. Hellström dör 1970, hustrun dör 1979, vid arvsskiftet frånstyckas
Björnholmen 1:13. S. Hellström ärver Björnholmen 1:8, T. Hellström ärver
Björnholmen 1:13.
G. Karlsson säljer T. Hellström äger Björnholmen 1:13
till U. Flyckt

Sterbhuset äger Björnholmen 1:9

U. Flyckt äger Björnholmen 1:11 och
1:12

Översikt av ägoförhållanden 1920-1994
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S. Hellström äger Björnholmen 1:8
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Söderkärr 121
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Ängsbacken 141
Ölme, Värmland 121
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Österhaninge 50
Östra Vitsgarn 81, 101, 112, 118, 122, 132
Parstuga 21
Patronymikon 11f.
Proclamadagen 44
Rikets ständers bank 3
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Banco 25f., 82
Kopparmynt 25
Specie 24, 26, 30
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Rå och rör 2
Rågrannar 91, 132
Råmärke 141, 143
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Skattelängd 6f., 9, 11
Skattesmör 7
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Skottnät 15
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Smör 7, 10, 15
Sommarting 36, 38f., 41, 43, 58, 63f., 73f., 77, 80, 82, 84ff.
Spiggrums 109
Spijkerera jord 15f.
Spiklera 15
Storskiftesstadga 58
Strömming 7
Ståndkroksplats 112, 139
Städie 7
Städja 4
Säterie 5
Tabellverket 17
Tiondelängd 6, 13
Torpare 4, 8, 20, 58, 70, 72, 75, 80, 88, 118f.
Tunnland 15, 93, 97, 124, 127
Tyska Lejonet 39, 41
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Personer i släktnamnsordning
Adlercreutz, baron 91
Ahl Anders 70ff., 84f., 109f., 121
Ahl Carl 70
Ahlgren Anders 71ff., 77
Andersdotter Maria Lovisa 108
Andersdotter Stina 30, 40
Andersson Anders 18, 64, 102, 104, 110, 118
Andersson Anders Olof 70, 73f.
Andersson Anders Petter 121
Andersson Anna Maja 83
Andersson C. G. 132
Andersson Edla 121
Andersson Gustaf 125
Andersson Johan Fredrik 108
Andersson Lars 19, 35ff., 54, 58f., 63, 65, 98
Andersson Magnus 29
Andersson Olof 12, 17, 19, 69
Andersson Pehr 30, 35, 38
Andersson Ulrika 111
Anund, biskop 1
Armfeldt Gustaf Mauritz 33
Barkstedt Z. 46
Bellman Carl Mikael 22
Benckert 39
Benckert, sidenfabrikör 24, 32
Berg Johan Torstensson 54
Bergh Anna 117, 120
Bergh Axel 120
Bergh C. J. 140
Bergh Carl 83
Bergh Carl Johan 83, 117, 119, 122
Bergh Sofia 119, 122
Bergh Thom, tullöveruppsyningsman 119, 120
Bergmark Anna 82
Bergmark Anna Catharina 82
Berlin Sara 28, 41, 44, 46ff.
Bille Hindric 27ff., 40
Biurshagn Jönss i 13
Biörnholm Markus i 10
Biörnholmen Oluf i 10, 13
Bjurholm Nils 79
Boding Gabriel, lantmätare 79, 80
Brandberg Th. 125
Brandes, kronobefallningsman 44
Branting J. 40f., 45
Bremer Fredrika 50
Brygger Niclas 40
Caman Charlotta 20
Carlsson Carl 117, 122
Carlsson Carl Magnus 99, 117
Carlsson Hedda Sofia 99
Carlsson J. M. 126, 129, 132, 140
Carlsson Johan 35, 37f.
Carlsson Johan Magnus 86f., 91, 98ff., 103, 116, 122
Carlsson Johan Reinhold 120
Carlsson Maria Sofia 99, 116f., 122, 128
Claussen Adolph Fried. 45
Cloos Carl Fredrik 20
Cloos David, löjtnant 20ff., 30, 40, 47f., 130
Cloos Jenny 20
Cloos Maria 22, 24f., 30
Cloos Paul Wilhelm 20
Cruus Brita 3
Cruus Gustaf 3
Dahlström Fia 88, 90
Dahlström L. J. 91
de Geer Louis 76
de la Gardie Carl Julius 3, 21, 48
de la Gardie Hedvig Catharina 3
de la Gardie Magnus Julius 3
Drufva, kammarherre 41
Edman Carl Erik 63, 69
Edman Erik 63f., 98
Edman Johan Erik 63
Ehrenström J. A. 33
Engström Christina 52
Engström Sven 81f.

Erichsson Oluf 13
Ericsson Helge 90
Ericsson, fjärdingsman 82
Eriksson Carl 58
Eriksson Magnus 105
Eriksson Oscar 138, 141
Eriksson Sigge 142
Eriksson, lantmätare 142
Ersdotter Anna 53
Ersdotter Anna Maja 86
Ersdotter Brita Cajsa 75
Ersdotter Brita Stina 71f.
Ersdotter Cajsa 59
Ersdotter Carin 49f., 54, 65, 89
Ersdotter Maria Christina 75
Ersson A. 22
Ersson Eric 78
Ersson Erik 60
Ersson Jan 34ff.
Ersson Lars Magnus 108
Ersson Magnus 64
Ersson Pehr 40
Ersson Per 80
Ersson Pär 12f., 19
Fleming Claes 3
Flod Jonas 51
Flod Madame 69
Flodmark, pastor 53
Forsberg Gustaf 111
Forsman Anders 32, 41
Fougel Gustaf 30f.
Froman E.P. 18
Gartt Johan 46
Georgii Per Evert 42
Gillbom Bengt 52
Grubb Alexander 49
Grubb Catharina Odhelia 49
Grubb Lars Fredrik 42, 45ff., 98
Gustaf II Adolf 2, 11
Gustaf III 22, 27, 33
Gustaf IV Adolf 28
Gustafsson Gustaf 81f.
Gustafsson Karl 111
Götherström Lars Johan 31ff., 38f., 41, 46
Hagman Magnus 22
Hagman Petter 50f.
Hallberg Gunnar 141, 143f.
Hallén 120
Haller Michael 33f.
Hammar Gustaf 31, 40
Hammar Hans Gustaf 29
Hansson Johan 32
Hellström Anna 139ff.
Hellström Frithiof 123, 140
Hellström Sture 141
Hellström Tor 141
Hertig Carl 28, 46
Hertig Karl Filip 2
Hertig Magnus 2
Herzog Sven 138, 142
Hesselius Anders 30
Hogner Gustaf, lantmätare 91, 92, 103, 105, 106
Holm J. N. 46
Holmström Herman 112
Horn Agneta 2
Horn Gustaf 2
Horn Vivi 20
Huhn, konsul 27f.
Höglund G. F., lantmätare 55, 58
Jacobsdotter Maria 58, 64
Jacobsson Bengt 91, 103, 105, 112
Jacobsson Jacob 55
Jacobsson Jan 29, 34, 47
Jacobsson Olof 100
Jansson Carl Gustaf 132
Jansson Eric 64
Jansson J. P. 100
- 148 -

Jansson Jan Olof 101, 112
Jansson Jan Petter 84
Jansson Konrad 126f.
Jansson Pär 13, 19
Johan, hertig 2, 10
Johan III 2, 8f.
Johansson Alexander 88
Johansson Anna Fredrika 120
Johansson Carl 140
Johansson Carl Gustaf 128
Johansson Pär 19, 21
Jonsdotter Greta 70ff.
Jonsson Anders 72
Jonsson Anders i Huitzgarn 13
Junbeck Erland 31, 55
Karl Hertig 2
Karl IX 2
Karlsson Alfred 108
Karlsson Greta 144
Karlsson John 141, 143f.
Karlsson Ragnar 138, 142
Kirstin, husquinna 10
Kruse, landfiskal 38
Larsdotter Brita 19
Larsdotter Brita Lovisa 81, 85
Larsdotter Greta 87
Larsdotter Karin 18f.
Larsdotter Maja 37
Larsdotter Maria 52
Larsson Ada 121
Larsson Anders 58
Larsson Anna 1, 121, 124ff.
Larsson Carl August 99
Larsson Carl Otto 111
Larsson Gustav 138
Larsson Kristina 121
Larsson Magnus 70, 119, 121, 124ff.
Larsson Olof 34ff., 49f.
Larsson Olof (Lättström) 1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Larsson Thure 121
Levin Axel 99, 126, 131ff., 138
Levin Carl Axel 126
Levin Magnus 40, 84ff.
Levin Pehr 14, 57, 71, 78, 80
Lidberg Louis 22
Lidin Johan 45, 47
Lidström J. O. 55
Lidström Johan 103
Liebman Thure 23ff., 27ff., 40, 48
Liljeberg Anders 27ff., 40
Lillie Axel 3
Lillie Hedvig Catharina 3
Lind Johan 70
Lindahl, executionsbetjent 36
Lindberg Bagare 46
Lindblom Anders Fredrik 103
Lindgren Anna 53
Lindman, apotekare 108
Lodin Andreas, kyrkoherde 23, 29, 33
Lundqvist Carl Erik 71f.
Lundqvist Catharina Charlotta 72
Lättström Olof (Larsson) 1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Löfling Jan 35, 37
Lönnberg Gumerus 27f., 30ff., 39ff., 48ff., 57
Magnidotter Catarina 86f.
Magnusson Magnus 77, 81, 98, 101
Markus 9f., 19
Matsson Mats 21f.
Menser 43
Månsson Eric 21
Månsson Jan 29
Månsson Måns 30, 36, 47
Mårtensson Olof 19
Nielsson Lars 19
Nilsdotter Maja 19
Norman, kronolänsman 73, 74, 78ff., 86, 103
Nystedt, assessor 36
Ohnsorg Rosa 139
Olofsson Anders 12f., 18f.

Olofsson Lars 50
Olsdotter Anna 63, 69
Olsdotter Brita 19
Olsdotter Maja Stina 63
Olsdotter Stina 35
Olsson Anders 12, 17ff., 72f., 81ff., 98
Olsson Anders Erik 81, 84ff.
Olsson Anders Petter 100, 102
Olsson Carl 63, 72ff., 81
Olsson Mats 23, 24
Olsson Måns 29
Olsson Olof 60, 71
Olsson Pehr 49f.
Olsson Peter 99
Olsson Pär 53
Orrheim Mathias Petter 55
Ottosdotter Maria 50
Oxenstierna Christina 2
Palmstedt Erik 22ff., 27ff., 39f.
Palmstedt Johan 22
Pehrsdotter Anna Catharina 49ff., 53, 60, 64f., 98
Pehrsdotter Brita 50, 53
Pehrsdotter Catharina 98
Pehrsdotter Maja 54
Pehrsdotter Maria 50
Pehrsdotter Stina 50
Pehrsson Anders 36, 50
Pehrsson Jonas 51
Pehrsson Pehr 63, 81
Persson Adolf 75
Persson Anders 104
Persson Johannes 103
Persson Olof 53
Persson Per Erik 75
Peterson L. J. 46
Peterson Pehr Johan 34
Petersson Johan Magnus 101
Petersson Numa 108
Pettersson Anna 123
Pettersson Elsa 123, 140
Pettersson Fredrika 123
Pettersson Johan Fredrik 120, 123, 128, 132, 140
Maria Elisabeth, prinsessa 2
Prochaeus, länsman 69, 82
Pährsdotter Anna Catharina 89
Pährsdotter Maria 89
Pärsdotter Maja Stina 83
Reuterholm Baron 33
Reuterskiöld Axel U. 40, 45
Roos Anders 52
Roos C. M. 45
Roos Olof 29ff., 40
Rosandrae Christine 20
Rundberg 118
Rundberg Anders Axel 83, 98
Rundberg Anna 119, 121
Rundberg Anna Charlotta 121
Rundberg Anna Stina 69ff., 77ff., 83f., 98
Rundberg Axel 110, 118f., 121f., 127, 132
Rundberg Carl 121
Rundberg Carl Magnus 83f., 91, 98, 102, 110, 116ff., 121, 125f.
Rundberg Ernst 121, 127, 139, 141f., 144
Rundberg Gerda 121
Rundberg John 121
Rundberg Lars Magnus 51ff., 60ff., 79, 83f., 98
Rundberg Magnus 84
Rundberg Olly 144
Rundberg Sofia 122
Rundberg Sofia Christina 83
Rönqvist Axel Magnus 55
Samuel 1
Sandberg August 71
Schildt Axel Georg 32, 34ff., 47, 49
Schinzel Edvard 139f.
Schinzel Franz 139
Schultzberg, fängelspräst 75
Segerlund Carl 20ff.
Segerlund Jacobina 20, 22ff., 27ff., 39ff., 46, 48
Segerlund Maria 22
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Segerlund Maria Sophia 48
Segerstråle Nils 132
Sellman Erik 138, 142
Sjögren Gustaf Axel 108
Stagnell Karl 108, 111
Stagnell Pehr August 71
Sten Sture d ä 1
Stenberij, lantmätare 79f.
Strandberg Christoffer, pastor 29, 40, 49, 51
Sundberg Anna Helena 89
Sundberg Brita Lena 86, 99
Sundberg Jan Henric 64f., 77, 89, 98
Sundberg Jan Petter 89
Sundberg Johan 81f.
Sundberg Maria 87
Sundberg Maria Sofia 87, 89, 98
Sundberg Otto 52, 110, 116
Sundberg Stina Greta 89
Svensson Carl Magnus 87
Svensson Olof 41f., 46
Svensson Petter 69f.
Söderholm Pär 53ff., 58, 60ff., 62, 64
Söderman Edvard, apotekare 108, 111f., 116, 118, 132
Thorell Anders 32, 34, 39
Thorselle Jean 85f.
Tillgren Georg 127, 132
Tiwander, kammarskrivare 61
Tollén 127
Tollén Axel 131f., 126, 139, 146
Tollén Sigrid 139
Tornberg Emil 124
Tott 1

Upmark Nils Wilhelm, kronobefallningsman 60ff.
Wahlström Johan 73
Wallbom L. 45
Wallin Samuel 42f., 46
Wattz Anna Cajsa 23
Wedholm Johan 50
Wennerlund Wilhelmina 124
Werner Anna 63
Westberg C. A. 103
Westerin Gustaf 1
Westerling Nils 43, 46f.
Westerstrand Ulrika 32
Widell Carl Fredrik 87
Winckler J. M. 42, 45
Word 21
Wrede Agneta 3
Wrede Fabian 3
Zachrisson Zachris 13, 19
Åkerman Erik 49ff., 53ff., 58, 65, 79f., 89, 98
Åkerman Johan 22
Åkersdotter Ingeborg 1
Öberg Anna 83
Öberg Erik 50f.
Öhman Anna Stina 52
Öhman Brita Lena 53f., 58, 64, 69, 77ff., 84, 86, 89, 98
Öhman Erik 36, 50, 54, 78
Öhman Fjärdingsman 69, 79
Öhman Lars Olof 89
Öhman Per Erik 89
Örn Eric 21
Österberg Lisa 49
Östling, protokollsekreterare 60ff.
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Personer i tillnamns/titelordning
A. Ersson 22
A. U. Reuterskiöld 45
Ada Larsson
121
Adolf Persson
75
Adolph Fried. Claussen
45
Agneta Horn
2
Agneta Wrede
3
Alexander Grubb
49
Alexander Johansson 88
Alfred Karlsson
108
Anders Ahl
70ff., 84f., 109f., 121
Anders Ahlgren
71ff., 77
Anders Andersson
18, 64, 102, 104, 110, 118
Anders Axel Rundberg
83, 98
Anders Erik Olsson 81, 84ff.
Anders Forsman
32, 41
Anders Fredrik Lindblom
103
Anders Hesselius
30
Anders Jonsson
72
Anders Jonsson i Huitzgarn
13
Anders Larsson
58
Anders Liljeberg
27ff., 40
Anders Olof Andersson
70, 73f.
Anders Olofsson
12f., 18f.
Anders Olsson
12, 17ff., 72f., 81ff., 98
Anders Pehrsson
36, 50
Anders Persson
104
Anders Peter Olsson 102
Anders Petter Andersson
121
Anders Petter Olsson 100
Anders Roos
52
Anders Thorell
32, 34, 39
Andreas Lodin
23
Anna Bergh
117, 120
Anna Bergmark
82
Anna Cajsa Wattz
23
Anna Catharina Bergmark
82
Anna Catharina Pehrsdotter
49ff., 53, 60, 64f., 98
Anna Catharina Pährsdotter
89
Anna Charlotta Rundberg
121
Anna Ersdotter
53
Anna Fredrika Johansson
120
Anna Helena Sundberg
89
Anna Hellström
139ff.
Anna Larsson
1, 121, 124ff.
Anna Lindgren
53
Anna Maja Andersson
83
Anna Maja Ersdotter 86
Anna Olsdotter
63, 69
Anna Pettersson
123
Anna Rundberg
119, 121
Anna Stina Rundberg 69ff., 77ff., 83f., 98
Anna Stina Öhman 52
Anna Werner
63
Anna Öberg
83
Apotekare Lindman 108
Apotekare Söderman 108, 111f., 116, 118, 132
Assessor Nystedt
36
August Sandberg
71
Axel Bergh
120
Axel Bernhard Tollén 126
Axel Georg Schildt 32, 34ff., 47, 49
Axel Levin99, 126, 131ff., 138
Axel Lillie 3
Axel Magnus Rönqvist
55
Axel Reuterskiöld
40
Axel Rundberg
110, 118f., 121f., 127, 132
Axel Tollén
131f., 139, 146
Bagare Lindberg
46
Baron Adlercreutz
91
Baron Reuterholm
33
Benckert 39
Bengt Gillbom
52
Bengt Jacobsson
91, 103, 105, 112
Biskop Anund
1
Brita Cajsa Ersdotter 75
Brita Cruus
3

Brita Larsdotter
19
Brita Lena Sundberg 86, 99
Brita Lena Öhman
53f., 58, 64, 69, 77ff., 84, 86, 89, 98
Brita Lovisa Larsdotter
81, 85
Brita Olsdotter
19
Brita Pehrsdotter
50, 53
Brita Stina Ersdotter 71f.
C. A. Westberg
103
C. G. Andersson
132
C. J. Bergh
140
C. M. Roos
45
Cajsa Ersdotter
59
Carin Ersdotter
49f., 54, 65, 89
Carl Ahl 70
Carl August Larsson 99
Carl Axel Levin
126
Carl Bergh83
Carl Carlsson
117, 122
Carl Erik Edman
63, 69
Carl Erik Lundqvist 71f.
Carl Eriksson
58
Carl Fredrik Cloos 20
Carl Fredrik Widell 87
Carl Gustaf Jansson 132
Carl Gustaf Johansson
128
Carl Johan Bergh
83, 117, 119, 122
Carl Johansson
140
Carl Julius De la Gardie
3, 21, 48
Carl Magnus Carlsson
99, 117
Carl Magnus Rundberg
83f., 91, 98, 102, 110, 116ff.,
121, 125f.
Carl Magnus Svensson
87
Carl Mikael Bellman 22
Carl Olsson
63, 72ff., 81
Carl Otto Larsson
111
Carl Rundberg
121
Carl Segerlund
20ff.
Carl XV 76
Catarina Magnidotter 86f.
Catharina Charlotta Lundqvist 72
Catharina Odhelia Grubb
49
Catharina Pehrsdotter 98
Charlotta Caman
20
Christina Engström 52
Christina Oxenstierna 2
Christine Rosandrae 20
Christoffer Strandberg
29, 51
Claes Fleming
3
David Cloos
20ff., 30, 40, 47f.
E.P. Froman
18
Edla Andersson
121
Edvard Schinzel
139f.
Elsa Pettersson
123, 140
Emil Tornberg
124
Eric Ersson
78
Eric Jansson
64
Eric Månsson
21
Eric Örn 21
Erik Edman
63f., 98
Erik Ersson
60
Erik Palmstedt
22ff., 27ff., 39f.
Erik Sellman
138, 142
Erik Åkerman
49ff., 53ff., 58, 65, 79f., 89, 98
Erik Öberg50f.
Erik Öhman
36, 50, 54, 78
Erland Junbeck
31, 55
Ernst Rundberg
121, 127, 139, 141f., 144
Executionsbetjenten Lindahl
36
Fabian Wrede
3
Fia Dahlström
88, 90
Fjärdingsman Ericsson
82
Fjärdingsman Öhman 69, 79
Franz Schinzel
139
Fredrika Bremer
50
Fredrika Pettersson 123
Frithiof Hellström
123, 140
Fängelspräst Schultzberg
75
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G. F. Höglund
55
Gabriel Boding
80
Georg Tillgren
127, 132
Gerda Rundberg
121
Greta Jonsdotter
70ff.
Greta Karlsson
144
Greta Larsdotter
87
Gumerus Lönnberg 27f., 30ff., 39ff., 48ff., 57
Gunnar Hallberg
141, 143f.
Gustaf Andersson
125
Gustaf Axel Sjögren 108
Gustaf Cruus
3
Gustaf Forsberg
111
Gustaf Fougel
30f.
Gustaf Gustafsson
81f.
Gustaf Hammar
31, 40
Gustaf Hogner
91, 103, 106
Gustaf Horn
2
Gustaf II Adolf
2, 11
Gustaf III 22, 27, 33
Gustaf IV Adolf
28
Gustaf Mauritz Armfeldt
33
Gustaf Vasa
2, 6
Gustaf Westerin
1
Gustav Larsson
138
Hallén
120
Hans Gustaf Hammar 29
Hedda Sofia Carlsson 99
Hedvig Catharina De la Gardie 3
Hedvig Catharina Lillie
3
Helge Ericsson
90
Herman Holmström 112
Hertig Carl
28, 46
Hertig Johan
2, 10
Hertig Karl
2
Hertig Karl Filip
2
Hertig Magnus
2
Hindric Bille
27ff., 40
Husquinna Kirstin
10
Ingeborg Åkersdotter 1
J. A. Ehrenström
33
J. Branting40f., 45
J. F. Pettersson
128, 140
J. Lidin 47
J. M. Carlsson
126, 129, 132
J. M. Winckler
42, 45
J. N. Holm46
J. O. Lidström
55
J. P. Jansson
100
J.F. Pettersson
132
J.M. Carlsson
140
Jacob Jacobsson
55
Jacobina Segerlund 20, 22ff., 27ff., 39ff., 46, 48
Jan Ersson 34ff.
Jan Henric Sundberg 64f., 77, 89, 98
Jan Jacobsson
29, 34, 47
Jan Löfling
35, 37
Jan Månsson
29
Jan Olof Jansson
101, 112
Jan Petter Jansson
84
Jan Petter Sundberg 89
Jean Thorselle
85f.
Jenny Cloos
20
Johan Carlsson
35, 37f.
Johan Erik Edman
63
Johan Fredrik Andersson
108
Johan Fredrik Pettersson
120, 123
Johan Gartt
46
Johan Hansson
32
Johan III 2, 8f.
Johan Lidin
45
Johan Lidström
103
Johan Lind
70
Johan Magnus Carlsson
86f., 91, 98ff., 103, 116, 122
Johan Magnus Petersson
101
Johan Palmstedt
22
Johan Reinhold Carlsson
120
Johan Sundberg
81f.
Johan Torstensson Berg
54

Johan Wahlström
73
Johan Wedholm
50
Johan Åkerman
22
Johannes Persson
103
John Karlsson
141, 143f.
John Rundberg
121
Jonas Flod 51
Jonas Pehrsson
51
Jönss i Biurshagn
13
Kamarskrivare Tiwander
61
Kammarherre Drufva 41
Kammarskrivare Tiwander
61
Karin Larsdotter
18f.
Karl Gustafsson
111
Karl IX 2
Karl Stagnell
108, 111
Konrad Jansson
126f.
Konsul Huhn
27f.
Kristina Larsson
121
Kronobefallningsman Brandes 44
Kronobefallningsman Upmark 58
Kronolänsman Norman
74
Kyrkoherde Lodin
29, 33
L. J. Dahlström
91
L. J. Peterson
46
L. Wallbom
45
Landfiskalen Kruse 38
Lanmätare Hogner 103
Lantmätare Boding 79
Lantmätare Eriksson 142
Lantmätare Hogner 92, 105
Lantmätare Höglund 58
Lantmätare Stenberij 79f.
Lars Andersson
19, 35ff., 54, 58f., 63, 65, 98
Lars Fredrik Grubb 42, 45ff., 98
Lars Johan Götherström
31ff., 38f., 41, 46
Lars Magnus Ersson 108
Lars Magnus Rundberg
51ff., 60ff., 79, 83f., 98
Lars Nielsson
19
Lars Olof Öhman
89
Lars Olofsson
50
Lisa Österberg
49
Louis de Geer
76
Louis Lidberg
22
Länsman Norman
73, 78ff., 86, 103
Länsman Prochaeus 69, 82
Löjtnant Cloos
130
Madame Flod
69
Magnus Andersson 29
Magnus Eriksson
105
Magnus Ersson
64
Magnus Hagman
22
Magnus Julius De la Gardie
3
Magnus Larsson
70, 119, 121, 124ff.
Magnus Levin
40, 84ff.
Magnus Magnusson 77, 81, 98, 101
Magnus Rundberg
84
Maja Larsdotter
37
Maja Nilsdotter
19
Maja Pehrsdotter
54
Maja Stina Olsdotter 63
Maja Stina Pärsdotter 83
Maria Christina Ersdotter
75
Maria Cloos
22, 24f., 30
Maria Elisabeth
2
Maria Jacobsdotter 58, 64
Maria Larsdotter
52
Maria Lovisa Andersdotter
108
Maria Ottosdotter
50
Maria Pehrsdotter
50
Maria Pährsdotter
89
Maria Segerlund
22
Maria Sofia Carlsson 99, 116f., 122, 128
Maria Sofia Sundberg 87, 89, 98
Maria Sophia Segerlund
48
Maria Sundberg
87
Markus 9f., 19
Markus i Biörnholm 10
Mathias Petter Orrheim
55
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Mats Matsson
21f.
Mats Olsson
23
Mattias Petter Orrheim
55
Matts Olsson
24
Menser 43
Michael Haller
33f.
Mor Fia 90
Måns Månsson
30, 36, 47
Måns Olsson
29
N. Westerling
46
Niclas Brygger
40
Nils Bjurholm
79
Nils Segerstråle
132
Nils Westerling
43, 46f.
Nils Wilhelm Upmark60ff.
Numa Petersson
108
Olly Rundberg
144
Olof Andersson
12, 17, 19, 69
Olof Jacobsson
100
Olof Larsson
34ff., 49f.
Olof Larsson Lättström
49
Olof Lättström
1, 49ff., 56, 60ff., 65, 80, 98, 130
Olof Mårtensson
19
Olof Olsson
60, 71
Olof Persson
53
Olof Roos 29ff., 40
Olof Svensson
41f., 46
Oluf Erichsson
13
Oluf i Biörnholmen 10, 13
Oscar Eriksson
138, 141
Otto Sundberg
52, 110, 116
Pastor Flodmark
53
Pastor Strandberg
40, 49
Paul Wilhelm Cloos 20
Pehr Andersson
35, 38
Pehr August Stagnell 71
Pehr Ersson
40
Pehr Johan Peterson 34
Pehr Levin 14, 57, 71, 78, 80
Pehr Olsson
49f.
Pehr Pehrsson
63, 81
Per Andersson
30
Per Erik Persson
75
Per Erik Öhman
89
Per Ersson 80
Per Evert Georgii
42
Peter Olsson
99

Petter Hagman
50f.
Petter Svensson
69f.
Prinsessan Maria Elisabeth
2
Protokollsekreterare Östling
60ff.
Pår Söderholm
62
Pär Ersson 12f., 19
Pär Jansson
13, 19
Pär Johansson
19, 21
Pär Olsson 53
Pär Söderholm
53ff., 58, 60ff., 64
Ragnar Karlsson
138, 142
Rosa Ohnsorg
139
Rundberg 118
Samuel 1
Samuel Wallin
42f., 46
Sara Berlin
28, 41, 44, 46ff.
Sidenfabrikör Benckert
24, 32
Sigge Eriksson
142
Sigrid Tollén
139
Sofia Bergh
119, 122
Sofia Christina Rundberg
83
Sofia Rundberg
122
Sten Sture d ä
1
Stina Andersdotter 30, 40
Stina Greta Sundberg 89
Stina Olsdotter
35
Stina Pehrsdotter
50
Sture Hellström
141
Sven Engström
81f.
Sven Herzog
138, 142
Th. Brandberg
125
Thom Bergh
120
Thure Larsson
121
Thure Liebman
23ff., 27ff., 40, 48
Tollén
127
Tor Hellström
141
Tott
1
Tullöveruppsyningsman Bergh 119
Ulrika Andersson
111
Ulrika Westerstrand 32
Wilhelmina Wennerlund
124
Vivi Horn 20
Word
21
Z. Barkstedt
46
Zachris Zachrisson 19
Zakris Zakrisson
13
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