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Kalendarium
Årsmötet och föredragen äger rum i
Amorinasalen, Sollentuna bibliotek,
Sollentuna centrum.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Tisdagen den 27 februari kl. 18.30
ÅRSMÖTE. Därefter föredrag kl. 19.00 av
Bo Lindman: ”Ryssmorden i Norrviken”.
Lördagen den 10 mars kl. 13.00-15.00
FÖREDRAG av Anna Lena Hultman: ”Hur
du hittar släkten i Amerika”. Efter kl. 15
frågor, eftersnack och kaffeservering.
Onsdagen den 11 april kl. 19.00
FÖREDRAG av Ingrid Rydström: ”Tips om
hur man använder FamilySearch”.
Onsdagen den 25 april kl. 14.00 OBS!
Ändrad tid.
STUDIEBESÖK på Riksarkivet Marieberg
Karin Borgkvist Ljung tar emot.
Anmäl dig till studiebesöket på föreningens
e-postadress info@sollentunaslaktforskare.se
Föreningen tar ut en avgift om 75 kronor
per person. Anmälan är bindande. Betala
per plusgiro 712 140-3 senast den 11 april.
Kom ihåg att ange ditt namn och vilket
studiebesök det gäller.

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 242
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margareta Lagerman, vice ordförande
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
08-35 67 99
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
08-626 73 66 k.hoglander@hotmail.com
Margaretha Vinterholt
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com

Släktforskarstöd ges på Sollentuna
bibliotek kl. 10.00-14.30 följande onsdagar:
21/2, 14/3, 4/4 och 25/4. Boka tid i pärmen
vid släktforskardatorn, max. en timme per
familj och termin. Man kan boka stödet som
två halvtimmespass under samma dag eller
som ett halvtimmespass vid två tillfällen.
Om du inte kan komma vid bokad tid, skriv
till biblioteket på e-post: bibl@sollentuna.se
och lämna återbud.

an-tecknat
Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Marianne Ljungström tel.
070-351 30 24.

Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel och
Margaretha Vinterholt.

Aktiviteter i annan regi
I år fyller Riksarkivet 400 år.
Se aktiviteter på riksarkivet.se/400-ar

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i april.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Ordföranden har ordet
Gott nytt släktforskarår!
Vi startade med Släktforskningens dag lördag den 20 januari. Sveriges
släktforskarförbund har från och med 2018 tidigarelagt dagen från mars
till januari. Anledningen är att då finns det tid för föreningar att ordna
släktforskarkurser. Vi är glada att det kom över 90 besökare trots det fina
vädret och vi fick några nya medlemmar.
Intresset för vår studiecirkel i att tyda handstilar är stort och vi har en
andra cirkel som började i januari, maxantalet deltagare är 10. Det finns
flera personer på väntelistan och är ni intresserade så anmäl er och
förhoppningsvis kan vi ordna en ny cirkel.
Välkommen till årsmötet den 27 februari och föredraget om Ryssmorden och vad som
hände i Bollstanäs 1918-19. Årsmöteshandlingar har skickats ut via e-post eller post.
Vårens program innehåller intressanta föredrag och ett studiebesök, vilka finns på
kalendariet och vår hemsida. Vi har planer på att även ordna gruppträffar under året inom
olika områden. Har ni tips eller önskemål om något ämne som är av intresse för oss
släktforskare så hör av er.
Marianne Ljungström

När lantmätaren kom till byn
Vid föredragsaftonen i september 2017 berättade Ronny Pettersson om hur olika
skiftesreformer påverkat samhället. Ronny har verkat som universitetslektor i
ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
När förste lantmätaren i Hallands län, Hugo
Fredrik Löhr, den 24 oktober 1844 anlände
till byn Vallby i Veddige socken cirka två
mil öster om Varberg för att påbörja laga
skifte, hälsades han inte precis med glädje
av flertalet jordägare. Alla utom Sven
Johansson, som ansökt om laga skifte,
hävdade att det gamla storskiftet hade gett
ett så gott resultat att det inte gick att åstadkomma något bättre. De begärde därför att
skiftet skulle ställas in. Stämningen vid
första sammanträdet var inte den bästa:
Vid behandlingen av detta ärende fördes
ett oanständigt skratt av flere personer i
samlingsrummet, förenat med buller och
enskilda ordväxlingar bland menigheten,
vilka fortsatte dess oskickligheter oaktat
tystnad många gånger påböds. Under
sådant förhållande kunde någon sansad
överläggning med angränsande och
ägoblandade delägare från andra byar icke
hållas.

Detta står att läsa i början av det protokoll
Löhr förde vid sammanträdet. Protokollen
från sammanträdena mellan lantmätaren
och jordägarna i byar som skiftades var en
del av det pappersspår som skiftena
lämnade efter sig. Ett skifte var en slags
bytesoperation där jordägarnas spridda
ägostycken i åker och äng lades samman till
färre och större ägolotter för varje
jordägare. Mark som ägdes och brukades
gemensamt delades i enskilda lotter. I
princip skulle det nya innehavet vara lika
mycket värt som det gamla; ingen skulle
förlora på bytena.
Skifteshandlingarna omfattar också kartor
över byns mark och beskrivningar till
kartorna. Vid ett skifte uppmättes varje
särpräglad del av byns mark och dess värde
bedömdes. Resultatet beskrivs i olika
längder. Där redovisas också en stor del av
de namn som inom byarna användes på
åkrar, ängar, bäckar, berg och kullar. Vid ett
laga skifte besiktigades och beskrevs också
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gårdarnas byggnader för att kunna beräkna
kostnaderna för utflyttning av gårdar.
Mycket av källmaterialet beskriver
marken och byggnaderna i byarna och ger
oss en bild av den radikala förändring av
landskapet som skedde genom skiftena. Det
kulturlandskap och den bebyggelsestruktur
som vi idag ser på landsbygden fastlades i
sina grunddrag genom skiftesreformerna,
framför allt genom enskiftet och laga
skiftet. De mest radikala ingreppen i
bebyggelsebilden återfinner man i rena
slättbygder. Mer marginella bygder behöll i
mycket större utsträckning sina byar med
utglesning av bebyggelsen.

under längre eller kortare perioder, för vissa
delar av landet: Dalarna, Gotland och delar
av Gävleborgs län.
Mycket av det som skrivits om skiftesreformerna handlar om deras påtagliga
effekter i landskapet, på marken och
byggnaderna, eller om effekterna på
produktionen. Också mindre påtagliga
aspekter har diskuterats, till exempel vad de
mer radikala reformerna innebar för
människors sätt att uppleva tillvaron och för
det sociala livet på landsbygden. I
fortsättningen kommer jag att lyfta fram en
annan sida av reformerna, inställningen till
främst laga skiftet hos dem som direkt
berördes av reformerna. Den främsta källan
blir då protokollen från laga skiften och
mina exempel hämtas från Hallands län.

Varför kom lantmätaren till byn
och vad mötte honom där?
Lantmätaren kom till byn därför att någon
eller några av delägarna hade ansökt om att
få byns mark skiftad. Det räckte att en enda
delägare ansökte om laga skifte för att all
mark skulle skiftas för alla delägare. I
Vallby var det bara Sven Johannsson, ägare
av ett fjärdedels mantal, som stod bakom
ansökan. Alla övriga ville till en början att
skiftet skulle ställas in. I den situationen
skulle lantmätaren och lokalt utsedda gode
män, som biträdde honom, pröva om ett
laga skifte kunde bli förmånligare än ett
redan genomfört storskifte.

Lilla Uppåkra i Skåne. Storskifte 1805. Källa:
Lantmäteriet. Renritad version av Carl-Johan Gadd

Laga skiftet i Vallby markerade slutpunkten
på en reformverksamhet som för den byns
del hade inletts med ett storskifte år 1805.
Storskifte genomfördes i landet som helhet
under åren 1749-1827 och syftade till
sammanläggning av ägostycken i åker och
äng men tillät i praktiken ett rätt stort antal
per delägare och krävde inte utflyttning av
gårdar från den gamla bytomten. Storskiftet
följdes av enskiftet, som pågick mellan
1803/1807 och 1827, och hade som mål att
varje delägare skulle få sina ägor samlade i
en ägofigur. För att nå det målet krävdes
utflyttning av gårdar. Vid laga skifte, som
inleddes 1828 och pågick resten av 1800talet, skulle spridda ägoområden dras
samman till högst tre per delägare och samfälld mark skulle delas i enskilda ägolotter.
För att åstadkomma sammandragningen
skulle gårdar flyttas ut från byn och läggas i
anslutning till de nya ägorna. Vid sidan av
dessa tre reformer fanns speciella varianter,

Vem ville ha skifte och varför?
Av skiftesprotokollen framgår i regel vem
eller vilka som ansökt om skifte, men skälen
bakom ansökan anges oftast inte eller så
redovisas bara en standardformulering,
hämtad från laga skiftesstadgan. Sven
Johansson i Vallby menade att laga skifte
skulle bli till förmån för alla byns jordägare,
eftersom åker och äng var uppdelade i ett
stort antal ägolotter med oregelbunden
form.
Tittar man lite närmare på vilka som
ansökte om laga skifte i Halland, så finner
man att initiativtagarna var jämnt spridda
inom alla storlekskategorier av jordägare.
Det mönstret framträder också i de tidigare
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enskiftena i Skåne. Enskifte genomfördes
tidigt och snabbt i regionerna där bönder
dominerade som jordägare, medan det
skedde senare och långsammare i
godsdominerade regioner. Även under
storskiftestiden ansökte bönder i stor
utsträckning om skifte. En undersökning av
cirka 400 byar i Syd- och Mellansverige
med över 2 500 jordägare visar att initiativet
kom från bönder i två tredjedelar av fallen,
medan ståndspersoner stod för en tredjedel
av initiativen. Den tidigare uppfattningen
att jordägande ståndspersoner gick i spetsen
för reformerna och att staten drev igenom
skiftena mot böndernas vilja stämmer inte.

nyttjanderätt till mark. Den som ansökte om
skifte använde ansökan som påtryckningsmedel gentemot sina grannar och kunde
tänka sig att avstå från kravet på skifte, om
grannarna gick med på att rätta till de
påstådda missförhållandena. Den förändringsbenägnes starka ställning i skifteslagstiftningen fick en del kritiker att hävda att
lagen lämnade fältet fritt för intressen som
inte hade ett dugg att göra med förbättring
av jordbruket. Jordägare påstods ansöka om
skifte för att ”släcka sin hämnd, utöva sin
kitslighet, kunna för god betalning sälja till
sina grannar, som frukta kostnader och
olägenheter av nytt skifte, eller ock för gott
pris köpa av en annan genom skiftet
utarmad.” Jag tror att detta är en stark
överdrift. Om illvilja och andra mindre ädla
skäl hade fått stort spelrum, skulle det
rimligen ha blivit långt besvärligare att
genomföra skiftena än vad det faktiskt blev.

Vem motsatte sig skifte?
I Vallby motsatte sig alla jordägare utom två
laga skiftet och använde de möjligheter lagstiftningen gav för att stoppa eller skjuta det
på framtiden. Men deras ansträngningar var
förgäves. Länge var den gängse uppfattningen bland historiker också att försök i
den vägen var föga att hoppas på. Lagstiftningen ansågs vara sträng, ge få möjligheter
att slippa undan, och lantmätarna obönhörliga i sin vilja att driva igenom skifte.
Men tittar man lite närmare på saken, visar
det sig att skiftesintressets formellt sett
starka ställning ofta var kringskuren eller att
det krävdes en god portion mod för att utöva
den makt som reglerna gav skiftesintresset,
i en situation där flertalet jordägare ville
vänta med skifte eller ställde sig avvisande
till tanken på ny delning.
I Hallands och Stockholms län ställdes
mellan en femtedel och en tredjedel av
skiftena in under reformens första årtionde.
Protestalternativet var långt ifrån utsiktslöst
och den skiftesintresserade gjorde troligen
klokt i att försäkra sig om stöd för
skiftesansökan hos åtminstone en del av
grannarna. Där byn var delad i två läger, och
särskilt där motståndarna var i majoritet,

Lilla Uppåkra i Skåne. Enskifte 1813. Källa:
Lantmäteriet. Renritad version av Carl-Johan Gadd

Varför så många bönder ansökte om skifte
är svårare att avgöra. Vi vet bara i
undantagsfall vad som gjorde att en
jordägare ansökte om skifte. Det kan ha rört
sig om mer marknadsinriktade bönder som
ville ha större frihet i brukandet av sin jord
och valet av grödor. Men det kan också ha
varit bönder som ville öka produktionen för
egen förbrukning, och i skifte såg vidgade
möjligheter att nyodla eller bedriva
intensivare produktion. Det var säkert de
vidgade möjligheterna att utveckla jordbruket som gjorde bönderna positivt
inställda till skiftet.
Men det går också att finna exempel på
skiftesansökningar som hade föga att göra
med förbättringar av jordbruket. Rätt
triviala konflikter mellan grannar kunde
ligga bakom en skiftesansökan. Stridigheterna kunde handla om saker som tomtutrymme, möjligheter att torka hö på kärrängar eller påstått missbruk av gemensam
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sökte lantmätaren i första hand få jordägarna att bli överens i skiftesfrågan.
Att man lyckades stoppa ett skifte betydde
dock inte att faran var över för all framtid.
Men i flertalet fall innebar det att skiftet
sköts fram med 10 till 15 år. Ett annat sätt
att skjuta skiftesfrågan på framtiden var att
delägarna träffade en överenskommelse om
uppskov. Uppskov var visserligen tänkta att
bli korta, och skulle beviljas när missväxt
eller andra temporära svårigheter inträffade,
men i verkligheten kom jordägarna överens
om uppskov som inte var tidsbegränsade
och som i flertalet fall kom att vara i mer än
tio år.

osäkerhet, eftersom ett tidigare storskifte
kunde rubbas genom att en enda av dem
ansökte om skifte. Osäkerheten om det
framtida jordinnehavet tog sig lite olika
uttryck, som då och då noterades i
skiftesprotokollen.
När lantmätaren 1846 kom till Östra
Hagryds by i Släps socken, Halland län, var
byn uppdelad i två läger, för respektive
emot laga skifte. När anhängarna inte ville
släppa sin ansökan begärde motståndarna
uppskov med skiftet. Men då invände
anhängarna att ”någon vinst inte kunde
tillskyndas genom ett slikt uppskov, utan
ansåg det fastmera skada, emedan jorden
under tiden måhända bleve vanskött”.
Protokoll från andra byar redovisar klagomål över att jordägare hade underlåtit att
gödsla sin jord sedan skiftet inletts, och i
stället samlat den på hög för att lägga på
sina nya ägor. En del anklagades rent av för
att skala av matjorden på sina åkertegar och
samla den på hög för framtida bruk. Åter
andra ägnade sig åt att flåhacka eller
skumplöja ängsmark och bränna ängsvallen
för att under ett par år kunna få god
sädesavkastning, men också suga ut jorden
och fördärva den för efterträdaren. Torvmossar som skulle delas påstods bli utsatta
för en rätt hänsynslös rovdrift.
Dessa jordägares handlande styrdes i
mångt och mycket av den osäkerhet de hade
försatts i genom skiftesansökan. Man visste
vad man hade men inte vad man skulle
komma att få, och kunde man åtminstone
delvis tillgodogöra sig värdet av det man
hade, så föreföll det väl klokt att göra det.
Värst drabbades kanske skogen av
osäkerheten i äganderätt inför och under ett
skifte. Den enskilde jordägaren kunde
tillgodogöra sig en betydande del av
skogsmarkens resursvärde innan den
överlämnades till någon annan, genom att
helt enkelt hugga ned den skog som växte
på hans mark före skifte eller hugga så
mycket han förmådde på den samfällda
marken. I den mån som ett skifte tog lång
tid att genomföra tenderade överavverkningen av skog att öka. Där skiftesförrättningarna pågick flera år, och där

Hur svårt var det att genomföra
skifte?
I Vallby var jordägarna uppdelade i två
läger och den situationen ledde lätt till att ett
skifte drog ut på tiden. Men av de drygt
1 000 laga skiften som genomfördes i
Halland under åren 1827-1876 genomfördes de flesta på tre år eller kortare tid.
Ungefär vart tionde skifte tog emellertid
mer än tio år att fullborda, och Vallby var
ett av dessa. Det dröjde ända till 1859 innan
byn hade ett fastställt laga skifte.
Jordägarna behövde inte ha delade
meningar i själva skiftesfrågan för att det
skulle uppstå tvister och genomförandet dra
ut på tiden. Alla ville ha ett så bra resultat
som möjligt för egen del och vid omfördelningen av markstyckena eller uppdelningen
av samfälld mark uppstod lätt konflikter om
vem som skulle ha vad eller om värdet av
det man lämnade ifrån sig i förhållandet till
det man fick. Egennyttan måste hållas i rätt
strama tyglar för att inte det hela skulle
hamna i ett moras av tvister, och det var en
av lantmätarnas nog så besvärliga uppgifter.

Skiftet, en osäkerhetens tid
Ett skifte som tog 10-15 år att genomföra
innebar att jordägarna under avsevärd tid
fick leva i osäkerhet om vilken jord de
skulle komma att bruka i framtiden. Den
osäkerheten rådde naturligtvis också när
skiftet gick snabbt, men plågan blev då
kortare. Ja, blott och bart tillkomsten av laga
skiftesstadgan 1827 försatte jordägarna i
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skogstrakterna låg avlägsna från byn, sades
ett slags plundringssystem kunna uppstå
under skiftenas gång. Från åtskilliga län
rapporterades vid mitten av 1800-talet att
skiftena haft en högst fördelaktig inverkan
på jordbruket men medfört ”en förstörande
verkan på skogen”. Hemman som haft
vacker skog före laga skifte, hade efteråt
knappast ved och virke till husbehov.
Skiftet sades ha givit ”dödshugget åt
skogen”. En brukspatron C.M. Wegelin i
Falun tog till skaldepennan, när han skulle
förklara överavverkningen. Jordägarna
handlade enligt maximen ”man skövlar allt
vad skövlas kan, ty snart den är i annans
hand”.
Avverkning var ett sätt för den enskilde
att gardera sig mot risken för förlust i
samband med fördelningen av skogsmarken. Den ekonomiska vinsten av
avverkning före delning var säker, medan
den uppskattning av skogen som skulle
göras och den ersättning han skulle erhålla
var osäkra storheter. Av detta skall man inte
dra slutsatsen att landets skogar låg förödda
efter laga skiftet. Problemen med
överavverkning av skog var mest påtagliga
där skogstillgångarna redan var hårt
åtgångna, det vill säga i delar av södra och
mellersta
Sverige.
Tendenser
till
överavverkning mildrades där skogstillgången var riklig eller där tillgången var
relativt jämnt fördelad över den mark som

skulle skiftas. Det intressanta med det
beskrivna handlandet är snarare att jordägarna vid skiftena, som människor vid
snart sagt alla mer genomgripande reformåtgärder, reagerade på oväntade sätt, när
förutsättningarna för deras försörjning
ändrades och de försattes i osäkerhet.

Det förunderliga skiftet
Laga skiftet i Sverige kan tyckas ha något
förunderligt över sig. Protester förekom och
skifte kunde förhalas eller fördröjas, men
under 70-80 år genomfördes en ”frivillig”
jordreform utan motstycke i sin samtid.
Man kan fråga sig vad som gjorde att
bönderna gick med på så genomgripande
förändringar, när bönder på andra håll i
Europa avvisade sådana ingrepp. En fransk
agronom menade på 1880-talet att om
lantmätarna i Tyskland ibland hade mötts av
stenar när de kom till byarna, så skulle de i
franska byar mötas av gevärskulor. I
grunden måste det som hände i Sverige ha
berott på att en god del av bönderna själva
önskade en nyordning och på att de kunde
påverka hur skiftet genomfördes. Skiftesprotokollen ger oss unika möjligheter att
följa en av 1800-talets stora samhällsförändringar praktiskt taget dag för dag, och
från lantmätarnas protokoll kan man utläsa
en hel del om reaktionerna på och
inställningen till skiftena.
Ronny Pettersson

DNA-gruppen
Onsdagen den 20 september träffades vi i
DNA-gruppen för ett andra möte. Ett
tidigare hade ägt rum i oktober förra året.
Kjell Hassel inledde med ett kort anförande
och därefter fick vi 19 personer runt bordet
berätta om våra erfarenheter av DNAtestning. Vissa hade hållit på ett bra tag och
kunde berätta om både lyckanden och
misslyckanden att hitta släktingar. Andra
var nybörjare och tyckte det var svårt att
förstå hur FamilyTrees hemsida fungerar

och hur man ska ladda upp sitt släktträd. För
mera hands-on diskussioner träffades vi
några stycken hemma hos Käth Bohlin
några veckor senare och navigerade runt på
datorn. Dan Eriksson visade också hur han
lyckats utröna hur han och en av hans DNAmatchningar var besläktade. Det var två
givande träffar men alla var överens om att
det här med DNA i släktforskningen är
knepigt.
Agneta Berghem
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Medlemsmöte den 4 december
Nu var det dags för medlemsmötet i år igen,
denna gång i Tintomarasalen på Sollentuna
bibliotek. Det var ett mycket trivsamt och
gemytligt möte. Nästan 50 medlemmar
hade infunnit sig och upplägget uppskattades av medlemmarna. Föreningen bjöd på
kaffe, glögg, saffransbröd och pepparkakor.
Över en kopp kaffe kunde medlemmarna
utbyta erfarenheter.
Medlemsmötet är ju till för att vi som
medlemmar ska få kontakt med varandra
och helst få hjälp att komma vidare i vår
egen släktforskning. Den här gången fanns
en station om DNA. Vid andra stationer
kunde du få hjälp med hur du lägger in dina
anfäder i Disgen och Min Släkt. Den som
tycker det är svårt att leta på den senaste
Dödskivan eller i Rotemansarkivet kunde få
hjälp med det. En station hette "Lite av
varje" och där satt en ytterst kunnig medlem
som kunde svara på det mesta. Uppslutningen kring varje station var så stor att det
ibland blev köbildning.

intresserade kunde ställa frågor och anmäla
sig.
Medlemsbladet an-tecknat hade ett
collage med tidigare artiklar som visade att
man inte behöver skriva långa reportage
utan att korta inlägg kan vara nog så
intressanta. Förslag till artiklar gavs. Du kan
skriva om sjukdomar eller hjältemod,
skildra vardagsliv och högtider, berätta om
intressanta släktförhållanden eller kuriosa.
An-tecknat vill gärna ha bidrag från dig som
medlem och redaktionskommittén kan
hjälpa dig att redigera ditt material om det
behövs. Medlemsbladet är beroende av ditt
bidrag!

Vår medlem Ulf Björck har lämnat flera bidrag till
an-tecknat. Här tittar han på collaget med andra
artiklar. Foto: Margaretha Vinterholt

Den före detta medlemmen Gitt Rosander
Gerhardsson hade skänkt böcker till
föreningen. De medlemmar som så önskade
fick ta en bok som kunde bringa ljus över
deras egen släktforskning.
Tack till alla för denna trivsamma
medlemsträff.
Margaretha Vinterholt

Några medlemmar får information vid DNAstationen. Foto: Margaretha Vinterholt

Föreningen har under hösten anordnat en
kurs i handskriftsläsning som varit mycket
uppskattad. Därför kommer en ny kurs att
starta i januari nästa år och om intresset är
stort ska föreningen försöka ordna ytterligare en kurs senare. De som var
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Emmy Köhler – livet på Norrsätra, Sollentuna
Här kommer en fortsättning på vår medlem Margareta Lagermans berättelse om
Emmy Köhler i föregående nummer. Här får vi ta del av Emmys och hennes familjs
liv på Norrsätra gård i Sollentuna och samtidigt se vad man kan hitta om ett enskilt
jordbruk i SVAR.
För den som är intresserad av att följa den
vetenskapliga studien av förhållanden för
lantbruket i Sverige kan man läsa vad
SVAR säger i ämnet.
Gå till Digitala forskarsalen/Sök via
ämnesområden/Allmänt
och
blandat/
Lokalundersökningar (jordbruk). Arkivet
ger upplysning om odlingsareal, hur många
och vilka husdjur som fanns samt
penningvärdet
på
den
säd
som
producerades på gården. Den praktiska
undersökningen genomfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag av Statistiska
Centralbyrån. Ett unikt arkivmaterial från
det tidiga 1900-talet som behandlar landets
jordbruk på gårdsnivå, ett måste för den
som studerar lantbruket i Sverige eller för
den stora gruppen forskare med
lokalhistoriskt intresse.
En bild av förhållanden på gården
Norrsätra eller kanske snarare av gårdens
omfattning och avkastning får man också
genom de så kallade lokalundersökningar
som gjordes över hela landet under åren
1913 till 1920.
Varje hushåll är registrerat på ett formulär
bestående av två sidor. Överst noteras
tydligt att uppgifterna inte får användas för
taxering eller beskattning utan helt och
hållet utgör ett statistiskt material som SCB
beställt av Hushållningssällskapet.
Ser vi till familjen Köhlers närmaste
område upptar det 2 hektar (ha), det vill
säga 0,02 km2. Trädgården tillsammans
med köksväxtodlingen upptar 1 ha, åker och
annan odlad jord 0,85 ha, samt slutligen
skogs- och hagmark 0,15 ha. Från åkern
hade man året innan kunnat skörda 2 000 kg
potatis. Samma år hade man plockat 22 kg
ärtor.
Men Norrsätra gård var betydligt mer
vittomfattande. Ytterligare 36 ha hörde till
ägorna. Familjen Köhler arrenderade ut
dessa ha till en förvaltare, agronomen

Gotthold Wallin. Han i sin tur ansvarar för
detta område. 12,35 ha utgör åker och annan
odlad jord, 0,3 ha är naturlig äng medan
23,75 ha är skog och hagmark. Och här
finner vi den riktiga lantgården. Man har 2
vallacker, 2 kor, 1 kalv, 1 modersugga, 1
gödsvin, 3 grisar och 37 höns. Åkrarna ger
skörd om 3 800 kg potatis och 1 100 kg
foderrotfrukter. Man skördar 250 kg korn
och 4 000 kg blandsäd. Avslutningsvis kan
man plocka 12 kg bönor.
Av denna information kan man utläsa att
många händer varit verksamma för att sköta
den fortlöpande driften av gården. I
församlingsboken kan man göra sig en
ungefärlig uppskattning om antal personer
som levde och arbetade på gården.
Uppskattningsvis sex till tio manspersoner,
några av dem med familj, finns nedtecknade. Flera tjänarinnor fanns i hushållet.
Man har även en guvernant.
Emmy gifte sig alltså i början av 1891
med Svante Wilhem Köhler, kallad Sven.
Deras första barn, Gunnar föds i slutet av
året. Man får barnen Ingrid 1895 och Berit
1898. Det är först 1906 eller 1907 som man
flyttar till Norrsätra som då tillhörde Fresta
socken.
Om vi tittar närmare på barnen i familjen
Köhler finner vi att den äldsta sonen Gunnar
var den som aktivt deltog i jordbruket. Han
var utbildad ingenjör i väg- och vatten. Åkte
till Amerika för att studera mekaniserat
jordbruk. Kom hem och köpte en Fordson
traktor samt övertog driften av Norrsätra.
Försökte sig på tobaksodling och
senapsodling. Grävde en ruddamm som
fortfarande finns kvar invid Lillstugan.
Planterade in ål, kräftor och möjligen
aborre i Fjäturen. Införde vårgödsling dvs
sådd på hösten som plöjdes ned på våren.
Ansågs därför "galen" av allmogen.
Musikalisk, konstnärligt samt tekniskt
begåvad. När fadern blev gammal tog han
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över skötseln av gården fram till sin död
1936.
Dottern Inga, eller Ingrid som hon var
döpt till, gifte sig 1918 med Jost von
Werdenhoff/Adlerbielke. De fick en son
som gick bort vid 28 års ålder. Inga blev
konstnär, illustratör på Vi och gjorde
stöldbegärliga affischer åt Etnografiska
museet. Hon ritade många julkort som man
än idag kan se ligger ute till försäljning på
antikvariat (Leopolds antikvariat). I SvenHermans berättelse dyker hon upp som
”mostern som kräver uppassning från sin
omgivning”.
Berit, det yngsta barnet gifte sig i april
1919 med Gotthold Wallin. Gotthold och
Berit hade en egen del av Norrsätra, kallat
Vårsätra. De ägde tillsammans med
Gunnar, Norrsätra mellan 1928 fram till
1937. De fick fyra barn. Om Berit kan man
läsa att hon startade barnpensionatet
Vårsätra 1930. Ca 15 barn inackorderades
under juni-augusti. Medarbetare till
farbror Sven Jerring i Radiotjänst. Hon
hade även egna program. Teaterintresserad. Staterade i filmroller, inga av
dessa bevarade. Mycket religiös.
Och ett av Berits och Gottholds barn är
just Sven-Herman som ger oss en tillbakablick på mormor Emmy och morfar Sven,
som vi kan läsa om i an-tecknat nummer 4
2017. Det är också han som skänkt
bildmaterial till Sollentuna kommuns
bildarkiv. Där kan man hitta åtskilliga foton
från gården och familjen Köhler under
dessa år.

Man kan mycket väl föreställa sig en
lycklig tid för familjen på gården i
Norrsätra.
Var ligger Norrsätra mer exakt? Den
ligger mellan Väsjön och sjön Fjäturen i
kommunens nordöstra del.
Margareta Lagerman

Karta upprättad 1970 av stadsingenjörskontoret i
Sollentuna köping. Norrsätra tillhörde Fresta
församling fram till 1979 då området överfördes till
Sollentuna kommun. Norrsätra är inringat på
kartan till vänster om Fjäturen. Dåvarande
kommungräns går mellan Väsjön och Fjäturen.

Mer om Emmy Köhler

inte hur pass engagerade paret Köhler var i
EFS. Lina Sandell gick bort 1903 och
begravdes i Solna kyrka i juli. Omkring ett
tusen personer hade kommit för att hedra
henne. Vi vågar gissa att åtminstone Emmy
men kanske även Sven var bland de
närvarande.
Margareta Lagerman

Familjens anknytning till Evangeliska
fosterlandsstiftelsen (EFS) bör också
nämnas. Enligt källor hos EFS valdes
Hovkamrer, kungl.sekr. A. Welin in i EFS
första styrelse 1856 och satt där med till
1874. Han var också ledamot av
skriftutskottet fram till 1874. Familjen
umgicks med Lina Sandell. Det var i dennas
årsskrift Korsblomman som julsången
publicerades för första gången. Det framgår
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Emmy Köhler och teaterstycken
I vår tredje del om Emmy kan vi notera att hon har inte bara skrivit texter till sånger
och komponerat musiken, hon har också skrivit teaterstycken. Här ser man hur svårt
det ibland är att få fram uppgifter ur arkiven.
titelrollen) … Ett år efter sin afgång från
chefskapet vid Kungl. Dramatiska Teatern
blef han (jämte skriftställaren Gustaf
Collijn) direktör för den nya Intima Teatern
vid Birger Jarlsgatan och kvarstod vid
denna scen till 1914. …
Efter genomläsning av Emmys brev
inställer sig genast två frågor, den första:
finns pjäsen bevarad någonstans, den andra:
hade de två någonsin kontakt med varandra.
Emmys skådespel ”Kärlekens Gåfva”,
som nämns i artikeln i an-tecknat nr 4 2017,
publicerades 1903. I brevet skriver Emmy
emellertid att hon blev färdig med pjäsen för
två år sedan, alltså 1907-1908. Det bör alltså
inte vara denna pjäs som det är frågan om.
Däremot tror vi oss dock få svar på frågan
vid sökningen senare i KB:s digitaliserade
tidningsarkiv. I Aftonbladets julnummer för
den 10 december 1908, återges Emmys
teaterpjäs i sin helhet. Den har titeln
”Julgranen” och beskrevs i vår tidigare
artikel.
Kontakten med Dramatens arkiv visade
att inget brev finns bevarat gällande
skriftväxling med Emmy. Att hennes brev
hamnat i KB:s samling säger oss bara att
någon tagit hand om och registrerat
Michaelsons handlingar efter det att han
slutat som Dramatenchef. Enligt uppgift
från nuvarande arkivarien på Dramaten
spelade man barnpjäser först under 1930talet, den första skriven av Topelius. Vi kan
emellertid göra några försiktiga antaganden. Emmy lyfter på luren efter några
dagar eftersom hon inte kan tygla sin
otålighet. Hon får ett negativt besked. Men
därefter framkommer inget nytt, åtminstone
inte när man söker i den digitaliserade
tidningssamlingen som finns tillgänglig på
KB. Några fler teaterstycken av Emmy
Köhler har vi inte kunnat finna.
Margareta Lagerman

I denna del har vi hennes teaterstycken som
exempel på vad man kan finna i arkiv.
I KB:s kortkatalog över brevsamlingen
finner vi ett brev från Emmy till ”H. Herr
Brukspatron Michaelson”. Emmy skriver
utförligt, för att inte säga omständligt, om
hur hon för två år sedan blev färdig med ett
teaterstycke och gjort fruktlösa försök att gå
vidare, att få klarhet i om hon har, som hon
själv uttrycker det, tillräcklig talang,
litterärt och sceniskt, för att få se den
uppförd på en scen. Hon har varit i kontakt
med några kunniga personer som emellertid
givit henne helt olika åsikter och råd om
pjäsen. Hon är nu helt ”förvirrad” och
vänder sig som sista utväg till ”herr
Michaelson” för att ödmjukt be honom om
ett utlåtande i någondera riktning. Hon
ursäktar sig att hon tränger sig på och ber att
få ringa honom ”i slutet av veckan” samt ger
sitt telefonnummer (Riks Täby 25). Brevet
är daterat Norrsätra den 27 juli 1909. Tonen
i brevet är mycket vädjande.
Men vem var då brukspatronen
Michaelson som skulle kunna hjälpa Emmy
i denna situation? På internet finner vi
följande uppgifter om en herr Michaelson
som syns stämma med den vi söker:
Knut Gottlieb Michaelson, chef för Kungl.
Dramatiska Teatern (den nya vid
Nybroplan) 1 juli 1907-30 juni 1910. Född
i Stockholm den 1 april 1841. Tidigare
disponent på Schebo bruk i Uppland. …
flyttade till Stockholm. Michaelson gjorde
sig redan från början af 1880-talet känd
som en flitig och spirituell dramatisk
författare, och de flesta af hans stycken
hafva blifvit uppförda på Kungl.
Dramatiska Teatern och Svenska Teatern.
Bland hans mest kända verk äro … »En
skugga» (gifven å Svenska Teatern med fru
Lina Sandell som Drottning Christina i

11

an-tecknat nr 1 - 2018

Släktforskningens dag den 20 januari
besökarnas frågor. Dessutom visades
Smedsforskning, Rotemansarkivet, SVAR,
Arkiv Digital och smått och gott av våra
medlemmar. Våra erfarna släktforskare som
brukar hjälpa till med släktforskarstödet
fanns också på plats.

Snart startar vi. I väntan på besökare.
Foto: Margaretha Vinterholt

Det var många som hittade till oss på
Sollentuna bibliotek lördagen den 20
januari. Många medlemmar kom för att
träffas och prata och få både hjälp och
inspiration för sin fortsatta forskning.
Glädjande var det också många som ville
veta hur man kommer igång och hur och var
man kan hitta olika släktdata. Introduktionen till släktforskning, som gavs under
dagen, var välbesökt. Vad som var
utmärkande även denna gång då vi visade
upp oss på biblioteket, var det faktum att vi
hade så många stationer med datorer för att
kunna visa och hjälpa till med frågor om
släktforskning. Vi fick två nya medlemmar.

Full fart vid DIS-Östs bord.
Foto: Margaretha Vinterholt

I år var temat ”Arkiv”. En presentation, som
satts upp på en skärm, visade vilka
dokument och handlingar man kan hitta i
Sollentunas kommunarkiv i kommunalhuset.

Information om Sollentunas kommunarkiv.
Foto: Margaretha Vinterholt

Det var över 90 personer som besökte oss
på biblioteket, vilket var fler än förra året.
Stort tack vill alla som deltog och bidrog
med sin kunskap och erfarenhet. Stort tack
också till biblioteket för deras engagemang.
Margaretha Vinterholt

Information från vår förening.
Foto: Margaretha Vinterholt

DIS-Öst, Matajo, Hembygdsföreningen och
G-gruppen (släktforskning på andra sidan
Östersjön) var utställare som svarade på
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