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Historien om Åby gård i Bergshammars socken 

En dokumentation över mina studier av gamla lantmäterikartor, kyrkoarkiv och annat. 

Under ständig omarbetning, synpunkter om felaktigheter och förslag tilländringar och tillägg tas 

tacksamt emot. 

Ingmar Hedblom 

Källstugevägen 14, 611 50 Nyköping 

hedblom@telia.com 

Tel 0705292066 eller 0155 57511 
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Inledning 
Åby by i Bergshammars socken har i norr och öster gränsat mot Bergshammars by och i väster mot 

Broby by. Byns marker sträckte sig söderut till Vinterhyttan. Till Åby hörde även lägenheten Brink 
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som låg ”insprängd” i Broby marker liksom större delen av Kvarnmossen och Åby Ryttartorp nr 

57/58. 

Byn har sedan gammalt bestått i två hemman, vardera på ett mantal. De har benämnts Åby västra 

gård och Åby östra gård. Båda gårdarnas bebyggelse låg före storskiftet nära Kilaån.  Av den västra 

gårdens byggnader finns inget kvar idag. Den östra gården flyttades en bit norrut till den plats där 

Åby byggnader nu finns och i jämnhöjd med Broby Mellangård. Gårdarnas placering framgår av 

kartorna från storskiftet 1858. Nedan återges ett utsnitt ur lantmäteristyrelsens karta.1   

Idag bedrivs inget lantbruk på ägorna som istället används som golfbana.  

 

Notera att bron över ån är belägen längre österut än idag samt att position ”a” är det nya läget för 

Åby Östra gårds mangårdstomt. 

Ägarförhållanden 
Åby skänktes till Vadstena kloster 1391 för lägerplats därstädes. 

Första noterade boende på Åby enligt husförhör är Erik Säblom och Magnus Giörling.2 

                                                           
1
 Lantmäteristyrelsens arkiv, Bergshammars socken Åby nr 1-2 1758. En liknade finns på myndigheternas arkiv, 

04-BER-19 
2
 Husförhör 1724-1755 sid 144-147 
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Enligt en uppgift3 skatteköptes den östra gården, M1 eller Nr 1 den 27 februari 1756 av 

uppbördsmannen Johan Warnstedt och den västra M2 eller Nr 2 år 1723 av kornetten Jonas Stare. 

Vardera hade då en ordinarie ränta ”af 14 rdr 12 sk. 11 rst.kr.värdi”. 

Åby kallas i skifteshandlingarna från storskifte på åker 1758 för Skatterusthållen Åby N 57 och 58 

under Kong Lifregementet och Nykiöpings Comagnie uti Jönåkers Härad och Bergshammar Sockn 

belägne. 

Då ägdes den östra gården av Bokhållaren Warnstedt och den västra till hälften av Karduansmakaren 

Mäster Nils Sjöberg och den andra hälften av Urmakaren Mäster Olof Östman. Dessa har dock 

troligen inte bott där. 

Johan Warnstedt var född ca 1707 och dog 1774. Han var Uppbördskommisarie, kontrollör och 

stadsuppbördsman i Nyköping. Han är begravd i Bergshammars kyrka under en av ljuskronorna som 

familjen har skänkt till kyrkan.4  

Johan var gift med Maria Elisabet Törnbom, född 1715, död 1802. Deras dotter Johanna Maria 

Warnstedt född 1751 ärvde Åby Östergård. Hon var gift med Anders Wiman född ca 1733 i Nyköping. 

Han var vice borgmästare, vice häradshövding och rådman samt preses i kämnärsrätten i Nyköping. 

Från 1774 var han bosatt i 3:dje kvarteret, 4:e stocken, nr 8-9 i Nyköpings västra församling. Han 

ägde även Hagby rusthåll i Tuna. 

1816-1825 finns på Åby No1 Östergården först Herr fanjunkaren Nils Gillberg född 1779 i Dahlsland 

men från 1819 änkefru Johanna Maria Wiman född Warnstedt. Hon bor på Östergården tills hon dör 

1830.  

1831-1835 verkar bara arrendatorer och tjänstefolk vara skrivna på Åby. 

1836-1845 finns änkefru Prostinnan Brita Katarina Hellberg, född Wiman 1784, dotter till Anders och 

Johanna Maria Wiman, noterad på Åby Rusthåll 2 mantal. Hon äger då båda mantalen och den västra 

gården har försvunnit i husförhörslängden5. Även prostinnans dotter Maria Katarina Hellberg född 

1816 i Sköldinge samt flera arrendatorer och mycket tjänstefolk. Prostinnans man var prosten Johan 

Hellberg d.ä. född 1768 i Lilla Mellösa. De hade sonen Johan Hellberg och bodde på Tuna prästgård. 

Johan d.ä. dog 1834, var då prost och kyrkoherde över Tunaberg, Tuna och Bergshammar.  

1846-1870 Prostinnan och dottern bor på Åby. Prostinnan dör 1870. 

1871-1875 Komminister Johan Hellberg d.y. född 1807 i Tunaberg är ägare genom arv från sin mor. 

Han hade bott på Åttinge prästgård sedan 1849. Hans hustru var Hanna Maria Holmberg född 1825 i 

Stockholm. Johans syster, Mamsell Maria Katrina Hellberg flyttde till Ekeby 1871. 

1876-1880 Johan Hellberg dör 1878, änkan Hanna Maria bor kvar 

År 1900 ägdes Åby Nr 1 och 2 fortfarande av Hanna Maria Hellberg. Hon är då noterad som 

”kommunist.enka” (d.v.s. änka efter avlidne prästen Hellberg) och Possessionat.  

                                                           
3
 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Sjunde bandet. T-Ö sidan 497 

4
 Uppgifter lämnade av Henrik Hamboldt 2012 

5
 Viss bebyggelse finns dock fortfarande kvar på tomten på kartan från laga skiftet 1916 
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I församlingsboken 1904-1910 står först änkefru Hellberg noterad som ägare och att gården brukas 

delvis av henne och delvis (hemjorden) av arrendatorn Adolf Hjalmar Pettersson. Han flyttar till Tuna 

1908-11-03 och fru Hellberg 1908-10-24 till Svärta. 

På samma uppslag har sedan noterats Fru Lilly Hyldentong som ägare. Hon var född 1886-08-14 i 

Knutby, Stockholm län och hette Eriksson som ogift.  Hennes make Johan Hyldentong, född 1867-06-

15 i Hyllie, Malmöhus län står noterad som inflyttad 1910-11-23 från Matteus församling i Stockholm. 

De gifte sig 1907 och hade två döttrar, Ellen Dagny Charlotta född 1908 i Stockholm och Karin 

Elisabet född 1910-07-05 i Bergshammar. Detta tyder på att verklig flyttning ägde rum tidigare än 

1910-11-23. Eftersom både fru Hellberg och arrendatorn flyttade från Åby enligt ovan är det troligt 

att ägarbytet ägde omkring den 1 nov 1908. 

1909-1915 

Församlingsboken 1911-1918 för Åby nr 1 och 2, 2 mantal rusthåll anger Fru Lilly Hyldentong som 

ägare. Maken Johan Hyldentong- Qvant tituleras då Direktör.  

Under perioden 1909-1912 företas en hel del egendomliga avsöndringar från Åby som beskrivs i 

avsnittet om Annelund. Ägaren kommer på obestånd och det blir konkurs. 

1915 är Mälarprovinsens bank ägare till 2 mantal Åby och de inlämnar ansökan om laga skifte och 

ägostyckning ägostyckning 1915-08-036 

Vid skiftet delas Åby upp i Litt A med Mälarprovinsens bank som innehavare med rätt att kvarbo och 

Litt B med Direktör Oscar Winblad som innehavare med skyldighet att utflytta. Skiftet blev fastställt 

1916-05-01 av ägodelningsrätten i Jönåkers, Rönö och Hölebo härads tingslag. 

1916- 

Karl Georg Karlsson och hans far och mor Karl Oskar Karlsson och Anna Charlotta Eriksson flyttar till 

Åby 1916-03-31. Georg står då som hemmansägare och Karl Oskar som f.d. hemmansägare. Enligt 

vissa uppgifter skulle Georg ha köpt Åby av sin far 1916. Det kan ju vara så att Karl Oskar var 

ekonomiskt iblandad på något sätt i affären. 

Åby är fördelat på 6 sidor i församlingsboken och det var stor omsättning på innevånare. Av 

församlingsboken kan man inte se hur stor andel av Åby som Georg har när han flyttar dit men i 

sammandraget för 1920 är Georg ensam ägare till hela Åby, d.v.s både Litt A och litt B. I 

församlingsboken 1919-1927 står både Karl Oskar och sonen Karl Georg som hemmansägare.  

Karl Oskar var Bergshammars äldste innevånare när han dog 1942. 

Karl Georg gifter sig med Elsa Maria Brokvist 1923-12-09. Karl Georg är bror till Anna Maria Karlsson, 

gift med Ernst August Trygg vilka har varit föremål för ett bildspel visat på Bergshammars 

hembygdsförening för att illustrera metodik vid släktforskning. 

Georg Karlssons dotter Ann-Marie och hennes man Tore Larsson bodde på Åby till någon gång 1970-

1980. Arrendator? 

                                                           
6
 Lantmäterimyndighetens arkiv 04-BER-92 sid 13 
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Åby gård ca 1927. Personer7:  

Stående man och kvinna t.v. troligen tjänstefolk. Sittande på bänken Charlotta Karlsson, stående 

bakom henne Karl Oskar Karlsson och bredvid honom Georg Karlsson. Sittande till höger på bänken 

Georgs fru Maja med okänt barn i knät. Barnen på bänken tvillingarna Lennart och Anne-Marie. 

Flickan t.h. okänd. 

Golfbaneverksamheten började på Per Sundqvists initiativ med en driving range och tillstånd till 

korthålsbana med 6 hål beviljades av Nyköpings kommun 1995-09-27. Den har senare utökats i olika 

omgångar. 

Brink 
Enligt Indebetou i Södermanlands minnen del I:2. 1877, sid. 384, är Brink omnämnd redan år 1319. 

Vid 1692 års geometriska avmätning Brink ett skattlagt torp under Åby. Nedan återges utsnitt av 

kartor från Lantmäterimyndigheternas arkiv t.v. med den renritade versionen på 

Lantmäteristyrelsens arkiv t.h. 

 

                                                           
7
 Tor Karlström 2010 
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Vid 1847 gränsbestämning var Brink en egen lägenhet men låg fortfarande på Åby ägor.8 

 

Till Brink hörde även mark som var belägen i södra delen av både Åbys som Broby mark.  

                                                           
8
 04-BER-64, Lantmäterimyndigheternas arkiv 
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Den i Broby inskjutande delen tillföll vid laga skiftet på Broby 1857 Litt A (Broby 1:5) och Brink 

kompenserades med ett mindre stycke av Broby utmark utmed dess skogsäng samt resten av Broby 

hagmark intill Brinks inägor. Åbydelen avsöndrades från Brink 1909 som Johannelund, se vidare 

under avsnittet om Annelund. Enligt Ortnamnsregistret är Johannelund ett försvunnet torp i 

Bergshammar. 

Av lägenheten Brinks byggnader finns inga kvar. Deras läge framgår av karta från 1909 års 

omfattande avsöndringar från Åby, se nedan och separat avsnitt. Inventering av platsen i 

Riksantikvarieämbetets regi gjordes 1984 då lämningar i form av husgrunder påträffades.9 På platsen 

finns idag ett antal senare byggda villor. 

Ej utrett är när Brinks huvuddel avsöndrades från Åby, den ingår inte i Åby ägor vid laga skiftet 1916. 

                                                           
9
 Fornsök, RAÄ-nummer Bergshammar 31:1 
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Kvarnmossen 
Kvarnmossen är ett område som sedan gammalt var samägt av Åby och Brody. Den västra delen 

tilldelades Åby vid en delningsförrättning 184710 och blev då ”insprängt” i Broby bys södra del.  På 

kartan från laga skiftet på Broby 185711 då Broby delades upp i fyra ägarandelar såg det ut så här: 

                                                           
10

 04-BER-53 
11

 04-BER-65 
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Kvarnmossen och även den högre belägna Svalstamossen avvattnas via Brinkarändelen (även 

benämnd Backarändeln) till Kilaån. Vid detta vattendrag har det funnits en kvarn vilket framgår av en 

gammal karta12. Exakt läge är inte känt men flera passande ställen finns. 

 

Vid laga skiftet på Broby försökte en av delägarna till Broby, Blom, att åstadkomma ett ägoutbyte 

med Åby där Broby skulle överta Kvarnmossen mot att Åby skulle få Brobytorp13. Åbys ägare då var 

                                                           
12

 Lantmäteristyrelsens arkiv, Bergshammars socken Istad nr 1 Geometrisk avmätning 1689 

Observera att kartan inte är 

norrorienterad, norr är här ungefär 

135 grader på en 360-graders skala  

”Qvarnställe

” 
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modern till komministern Johan Hellberg i Bergshammar och han deltog i förhandlingarna. Han 

anförde att ”qvarnmossen war af wida bättre beskaffenhet än den mark som i ersättning skulle 

erhållas, hvartill kommer att, såwäl Qvarnmossen blifvit, genom odling, betydligt påkostad, som och 

att till densamma finne sordentlig väg och är belägen närmare Åby ehuru utom dess ägogräns; 

hvaremot till den mark, som i utbyte skulle erhållas, belägen mer än dubbelt så långt från hemmanet 

Åby, samt ingen farbar väg finnes”. 

Det blev ”någon öfverläggning” om detta som det står kortfattat i protokollet men Blom tog tillbaka 

sitt förslag så det blev inget av utbytet. 

Kvarnmossen har sedan blivit utdikad (att utreda när). Komminister Hellbergs änka, som kraftfullt 

styr över Åby efter makens död, försöker få kommunala bidrag…….(text att tillägga) 

Kvarnmossen fick beteckningarna Annelund 22, 23 och 24 vid avsöndringen från Åby 1909, se särskilt 

avsnitt om detta.  

Grenadjärds-/ryttartorp 
Åby östra gård hade i äldre tider sitt ryttartorp Nr 58 beläget vid landsvägen. Själva torpet låg vid 

gränsen till Broby men ryttaren/grenadjären disponerade även mark länger österut. Notera att 

nuvarande väg till Åby/Broby på gränsen mellan dessa byar inte var byggd, den tillkom vid laga skiftet 

på Broby 1857. Vägen öster om torpet är nedlagd, där är numera golfbana. 

Karta från storskifte på åker 175814: 

 

Karta från ägoutbyte och gränsbestämning184815 

                                                                                                                                                                                     
13

 Brobytorp blev istället nytt boställe för grenadjären, hans torp Nr 59 flyttades dit från tidigare läge norr om 
Kvarmossen 
14

 Lantmäteristyrelsens arkiv, Bergshammars socken Åby Nr 1-2 
15

 04-BER-53 
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Ryttartorp Nr 58, som övergått till att bli grenadjärstorp, flyttades från landsvägsläget genom beslut 

vid en delningsförrättning 1847 till ett läge söder om ån16.  Marken där tillhörde Broby och kallades 

”Buskängen” men det gjordes ett ägoutbyte där Broby kompenserades ”med mark till lika vidd 

utmed gränsen af Broby Söräng”. Notera att den gamla bron över Kilaån fortfarande låg på det 

ostligare läget men att nuvarande väg med bro förefaller vara projekterad. 

                                                           
16

 04-BER-52 

Landsvägen Nyköping-Norrköping 
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Grenadjärstorpets mark avsöndrades från Åby 1909 som skifte III, Annelund Nr 1, se nedan och 

särskilt avsnitt. 

 

 

Grenadjärstorp Nr 58 nya placering 
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Den västra gårdens ryttartorp Nr 57 låg i den södra delen av Åbys ägor, norr om Brobytorp17. Även 

marken där ingick i det område som avsöndrades som Annelund 1909, skifte I. 

  

Annelund/Epoken Hyldentong 

Bakgrund 
Många har frågat sig varför namnet Annelund förekommer på flera ställen inom Åbys tidigare 

domäner. På den ekonomiska kartan från 1958 är t.ex. grenadjärstorpet Nr 57 och marken vid 

Kvarnmossen och norr om Broby grenadjärstorp alla benämnda Annelund. 

Detta avsnitt ger en del av bakgrunden till detta. 

1876 föddes i Hyllie, Malmöhus län Johan Qvant, son till förre husaren Jöns Andersson Qvant. 1890 

bor han hos fadern som då är änkeman och har där två systrar och en bror. 1893 flyttar han från 

hemmet, oklart vart men år 1900 är han ogift, bor inom Vårfru rote, Lunds stadsförsamling och har 

titeln missionär. 

                                                           
17

 04-BER-287 
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1905 i september häktas ”förre afrikamissionären J. Qvant Hyldentong, numera direktör för Tyringe 

vattenkuranstalt för förfalskning av datum på två köpebrev i syfte att inbespara dubbla 

stämpelavgifter vid lagfart å ett par mindre fastigheter i Limhamn. Den summa han på så sätt sökt 

undandraga staten uppgick till 318kr.  Han var då fortfarande ogift och befann sig i goda ekonomiska 

omständigheter.”18 

1907 gifte sig Johan med Lilly Charlotta Eriksson, född 1886 i Knutby. De bor i Stockholm och Johan är 

då Direktör på ett handelsbolag 19. En dotter Ellen Dagny Charlotta föds i Gustaf Wasa församling 

1908. 

I tidningen Kalmar från 1908-07-10 fanns följande notis: 

  

Stiftelseurkund var upprättad 1908-04-27. Konstituerande bolagstämma ägde rum 1908-05-22 och 

ansökan om inregistrering av bolaget sändes in samma dag till Kungliga Patent och 

Inregistreringsverket. Enligt handlingarna valdes kamreren Johan Erik Mattsson till 

styrelseordförande och Hyldentongs svärfar, handlanden Carl Gustaf Eriksson till vice ordförande 

(båda bosatta i Norrtälje) samt Hyldentong, direktören Julius Nordin i Norrtälje och Hyldentongs 

kusin fabrikören Mattias Liefvendahl i Stockholm som styrelsesuppleanter. Kassören S Eriksson i 

Nyköping valdes som en av revisorerna. Hyldentong valdes till verkställande direktör med rätt att 

teckna bolagets firma tillsammans med Mattsson eller var för sig. 

Hyldentong och Mattsson ägde även rätt att besluta om inköp, styckning, byggnadsföretag, 

restaurering, förvaltning och försäljning av fastigheter samt att i bolagets namn underteckna alla 

handlingar härom såsom erkännande och utfärdande av köpebrev, hyres-, arrende-, och 

arbetskontrakt, ägostycknings-, hemmansklyvnings-, och avsöndringshandlingar m.m. 

Vid bildandet var aktiekapitalet 55000 kr fördelat på 220 aktier om 250 kr. Mattias Lievendahl var 

majoritetsägare med 200 aktier. Resten var fördelat på 11 personer med en aktie vardera utom Carl 

Gustaf Eriksson som hade 2 st och Hyldentong 9 st. 

I tidningen Kalmar från 1908-12-04 kunde man dock läsa följande: 

”Immigrantbolaget Svea köper kalkbrott på Öland och likviderar med värdelösa aktier.  

                                                           
18

 Tidningen Kalmar 1905-09-23 
19

 Enligt församlingsboken Bergshammar 1904-1910  
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I Svenska Dagbladet läses: Flertalet av våra läsare erinra sig sannolikt det för något år sedan startade 

Immigrantbolaget Svea som gav sig sken av att vilja ta hand om de hemvändande svensk-

amerikanarna och återintroducera dem som välbeställda söner av moder Svea. Bolaget beskylldes 

redan vid starten för att inte just ha de renaste avsikter eller de klaraste papper, och om vi ej 

missminna oss utspann sig just om den saken en ganska intressant polemik mellan herrar ?? och dem 

som vågade ifrågasätta den oegennyttiga renheten i deras avsikter. Nu har man fått i tillfälle att kika 

en smula i bolagets eller i varje fall i direktörens s. k. papper. Och vad man där sett motiverar under 

alla förhållanden en varning åt hemvändande svensk-amerikanare att se sig väl för innan de inleda 

affärsförbindelser med det nämnda Immmigrantbolaget.  

Bolaget, vars direktör bär det något ovanliga namnet Hyldentong, hade i utsända cirkulär utbjudit 

sina tjänster åt de hemvändande immigranterna och utlovades samtidigt ett redbart behandlingssätt, 

då bolagets grundare drevs av de mest fosterländska och oegennyttiga avsikter. Utgången blev som 

förut år nämnts inte så alldeles lycklig, detta delvis på grund av ett raskt och kraftigt ingripande från 

Nationalföreningen emot emigrationen.  Det dröjde alltså en tid innan bolaget lät höra av sig 

ytterligare. Men i dagarna har det rört på sig en smula, och dess verkställande direktörs 

manipulationer kunna vara förtjänta av ett offentligt omnämnande, ehuruväl vi nog antaga att hr 

Hyldentong helst gör sina välgärningar mot mänskligheten i det tysta. För en tid sedan anlände hr 

Hyldentong till Öland. Han hade tydligen funnit att här var någonting att göra. Han utbredde sig vitt 

och brett om hur han skulle omdana den bördiga ön och lyckades också dupera en och annan med 

sin svada.  

Sedan han bearbetat jordmånen inledde han underhandlingar med en hel del personer om köp av 

jordegendomar kalkbrott m.m. allt i den fosterländska avsikten att bereda utrymme åt hemvändande 

svensk-amerikanare. Till den ändan skulle grundas flera industriella företag, kalkbrotten skulle 

komma till användning för kalkbruksanläggningar, jorden skulle styckas till småbruk och egna hem, 

hela Öland skulle bli som en enda trädgård, tack vare de hemvändande svensk-amerikanarnes 

kraftiga armar kunde ju taga aktier i de blivande företagen för en del av köpesummorna. Nå, en och 

annan trodde verkligen på hr Hyldentongs blomstermålning.  

Men så för en tid sedan anlände till en av de vidtalade, en lantbrukare på Öland, ett assurerat brev. 

Vid öppnandet befanns brevet innehålla en i laga ordning uppsatt köpehandling på lantmannens 

jordagods jämte — som en första avbetalning på likviden — 3,200 kr. i aktier. Allt var klappat och 

klart, bara vår lantman ville sätta sitt namn under köpekontraktet och kvittera de erhållna aktierna 

på köpeskillingen Sedermera skulle de medsända aktierna utbytas mot aktier i de blivande 

industriföretagen. Utom det nämnda köpekontraktet fanns flera andra å köp av hemmansdelar, 

kalkbrott etc. Emellertid fann hemmansägaren vid närmare studium av dessa kontrakt att de voro 

avfattade med en viss knepighet. Bl. a. fanns ett kontrakt angående köp av ett kalkbrott, vilket var så 

formulerat att köparen med kontraktet i hand skulle kunna ta hela hemmanet i besittning. Detta 

gjorde med ens vår hemmansägare mycket betänksam. Han beslöt att vända sig till en 

upplysningsbyrå i Göteborg, och här erhöll han den upplysningen att de som likvid erbjudna aktierna 

voro helt och hållet värdelösa, enär respektive bolag för länge sedan voro försatta i konkurs. Vår 

lantman skyndade nu att brevledes säga hr Hyldentong sin ärliga mening om Immigrantbolaget Sveas 

tilltänkta affärer på Öland och hr Hyldentong fann klokast att avstå från det otacksamma värvet att 

med hjälp av svensk-amerikanare förvandla Öland till ett enda stort industricentrum. Då det 

emellertid med den energi hr Hyldentong utvecklar icke är helt osannolikt att han å annan ort 
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söker bereda mark för de återinvandrande svensk amerikanarna torde det vara av nöden att genom 

en skildring av den redlige mannens affärsmetoder redan på förband introducera honom på de 

platser, till vilka han värdigas förlägga sin verksamhet. Och samtidigt kan det kanske icke skada att 

erinra hemvändande svensk-amerikanare om att de ha de allra bästa garantier för att bli redbart och 

korrekt behandlade, om de vända sig till Nationalföreningen emot emigrationen, vars byrå i Göteborg 

lämnar alla behövliga råd och upplysningar, förmedlar egendomsköp, arrenden, anställningar m.m. 

på bästa sätt.   

Hr Hyldentongs verksamhet är sålunda inte absolut nödvändig.” 

Hyldentong kommer till Bergshammar 
Enligt församlingsboken för Bergshammar 1904-1910 flyttade den tidigare ägaren till Åby, änkefrun 

Hanna Maria Hellberg till Svärta 1908-10-24 och hennes arrendator till Tuna 1908-11-03. Ny ägare 

blev fru Lilly Charlotta Hyldentong, tidpunkten ej känd. Enligt församlingsboken skedde flyttningen till 

Bergshammar 1910-11-23 då Johan tituleras Direktör i Handelsbolag. Datum är nog formellt, en 

dotter Karin Elisabet föddes i Bergshammar 1910-07-05. 

Med början i juli 1909 företas ett antal märkliga avsöndringar och affärsuppgörelser. 

Avsöndringar och affärsuppgörelser 
Med tanke på de affärer som Hyldentong genomförde kan det vara lämpligt med några definitioner: 

Följande äldre lagtext är hämtat via Runebergs lexikon20: 

Jordavsöndring består däri, att ett till gränserna å marken bestämt område för alltid avskiljes från ett 

hemman, utan att detta område får karaktären av en självständig hemmansdel. Det hemman, från 

vilket avsöndringen skett (stamhemmanet), behåller alltså sitt förra mantal ävensom alla därmed 

förenade skyldigheter och rättigheter. Det avsöndrade området, som ej erhåller mantalsbeteckning, 

utan betecknas såsom en från stamhemmanet avsöndrad lägenhet, övertager följaktligen ej någon 

del av stamhemmanets skyldigheter till det allmänna eller av dess särskilda rättigheter och förmåner.  

…För att avsöndring från ett hemman skall kunna ske, fordras ej såsom vid ägostyckning, att 

hemmanet skall hava blivit utbrutet ur samfälligheten genom laga skifte eller därmed likställd 

delning….. 

… Avsöndring får ej omfatta mer än sammanlagt en femtedel av hemmanets hela ägovidd. 

Konungens befallninghavande21 kan dock efter ansökan medgiva undantag från denna regel, där 

omständigheterna därtill föranleda….Före 1896 skulle å den avsöndrade lägenheten sättas viss 

avgäld, motsvarande den å lägenheten belöpande delen av stamhemmanets utskylder att till 

stamhemmandet betalas av lägenhetens innehavare.  

…Till sist må omnämnas, att med lägenhet, som under äganderätt avsöndrats, skall sedan 

avsöndringen blivit fastställd, i vanlig ordning lagfaras. 

---- 

                                                           
20

 Project Runeberg (runeberg.org) is a volunteer effort to create free electronic editions of classic Nordic 

(Scandinavian) literature and make them openly available over the Internet. www.runeberg.org 
21

 Konungens befallningshavande, Kungl. Majt:ts befallningshavande, till 1918 det officiella namnet på den 
högsta statliga myndigheten i ett län, motsvarande den nuvarande länsstyrelsen 
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1909-07-26 sålde Lilly Hyldentong en stor del av Åby södra område till Immigrant AB Svea där hennes 

man var verksam. I försäljningen ingick även de från Skatte Nybygget Brink avsöndrade lägenheterna 

Johannelund (belägen i SV hörnet av Åby gränsande till Brobys marker) samt lägenheten Dalslund. 

Köpesumman var 500 kr. 

Avsöndring Dalslund, ansökan 1909-08-02 formellt beslutad 1909-09-11, ref 04-BER-321 

 

Avsöndring Johannelund, ansökan 1909-08-02 formellt beslutad 1909-09-11, ref 04-BER-320. 

Avsöndringen avstyrktes av Nyköpings fögderis kronofogde-och häradsskrivarekontor då arealen var 

mer än en femtedel av stamlägenhetens areal. Lantmäterikontoret tillstyrkte dock då lägenheten 

bestod av en f.d. utäng belägen 3,5 km från stamlägenheten som icke med fördel kunde brukas 

tillsammans med denna. 

           
    Laga skifte Broby 1857, 04-BER-65 

1909-08-02 ansökte Immigrantbolaget genom J. Hyldentong även om avsöndring av Annelund från 

Åby. Annelund var då definierat som tre skiften: Skifte I om 95,00 hektar beläget i södra delen av 

Åby, Skifte II om 10,42hektar som var större delen av Kvarnmossen samt skifte III som var 

grenadjärstorpet nr 58 vid ån.22 Skifte I låg runt Brobytorp som hade avsöndrats från Broby by23 

1909-02-18 och sålts till Karl Oskar Larsson. 

                                                           
22

 Lantmäterimyndigheternas arkiv 04-BER-297 
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1909-08-31 remitterades ärendet till Nyköpings fögderis kronofogde-och häradsskrivarkontor som 

1909-09-02 avstyrkte ansökan. Motiveringen var att den avsöndrade arealen 106,55 hektar utgjorde 

mer än en femtedel av stamhemmanets areal om 417,2 hektar. 

1909-09-08 remitterades ärendet vidare till lantmäterikontoret i Nyköping som 1909-09-10 tog 

ställning enligt nedan. Man kan imponeras av dåtidens snabba handläggning av ett så pass 

komplicerat ärende. 

Utdrag ur lantmätarens i Nyköpings motivering för avsöndringen24 

                                                                                                                                                                                     
23

 Grenadjärstorpet var samfällt ägt av delägarna i Broby by även efter laga skiftet 1857. 
24

 04-BER-287 sid  
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Lägenheten Annelund innehåller en areal af 106,55 Hektar och stamhemmanet 2 mtl Åby Nris 1 och 

2 tillhopa en egovidd af 417,2 Hektar, hvadan lägenheten närmast motsvarar ¼ del av 

stamhemmanet. 

Det nu till afsöndring afsedda områdets huvudmassa utgöres enligt härvarande kartor och handlingar 

af skog och betesmark af odlingsbar natur. Enligt jordegarens hitlemnade uppgifter är för dessa 

sanka markers odlingslån af statsmedel beviljat och vore derefter meningen att indela detta område i 

för småbruk lämpade lotter…… 

Hänvisning görs även till det avlägsna läget, de två f.d. soldattorpen inom området och att 

avsöndringen inte berör stamhemmanets huvudsakliga inägoområde. Om avsöndringen inte skulle 

beviljas skulle det leda till ägostyckning på laglig rätt genom laga skifte då hemmanen nr 1 och 2 

aldrig varit från varandra skilda. Detta skulle bara leda till kostnader och tidsutdräkt utan att medföra 

någon som helst nytta. 

Formellt beslut togs dagen efter, 1909-09-11. 

Annelunds tre skiften uppdelades därefter i 24 delar, benämnda Annelund Nr 1-24 där Annelund 1 

var samma som grenadjärstorpet nr 58. 

Skifte I blev så här på den karta som upprättades av f. kommissionslantmätaren G.M Svalbe 1909-10-

26. 

 

Några av Annelundsdelarna fick andra, för kommande hemman lämpliga beteckningar, såsom, Nr 3 

Aspnäs, Nr 15 Fridhem, Nr 16 Nyhem, Nr 18 Skogsbo, Nr 19 Johannelund 2, Nr 20 Solbacken, Nr 21 

Rosenlund. 
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1909-10-26 var det dags för nästa försäljning då Lilly sålde ytterligare tre avsöndringar, Aspnäs, 

Granlund och Rosendal till Immigrations AB Svea för 50kr25. 

Aspnäs och Granlund var områden som låg norr om Annelunds södra skifte. 

Ansökan om avsöndring av Aspnäs och Granlund var daterad 1910-04-25. Formellt beslut om 

avsöndring av Aspnäs togs 1910-05-06 efter lantmäterikontorets yttrande: Då de till avsöndring 

afsedda områdena utgöras av skog och betesmark samt odlingsbar kärr och mossmark…….får jag 

tillstyrka fastställelse å afsöndringarana oaktat desamma sammanlagda med föregående afsöndring 

vida öfverstiga en femtedel af stamhemmanets ägoareal. 

 

Avsöndringskartan över Granlund har inte hittats bland lantmäteriets historiska material men utgör 

området väster om Aspnäs ovan. 

Rosendal var ett litet område söder om Brink. Ansökan om avsöndring 1910-04-25, formellt beslut 

togs 1910-05-24. 

Lantmäterikontoret26 i Nyköping avgav 1910-05-03 följande motivering: På grund av avsöndringens 

läge till stamlägenheten tillstyrkes fastställelse å densamma, oaktat denna lägenhet tillhopa med 

förut avsöndrade områden vida överstiger en femtedel av stamlägenhetens areal. 

 

1909-10-30 sålde Immigrations AB Svea Annelund Nr 2 till arrendator A G Gustafsson för 3600 kr27 

och Annelund Nr 3 till f. torparen Viktor Johansson för 3600 kr samt Annelund Nr 17 med boningshus 

och ladugård till f. lantbrukaren Carl Otto Ernfrid Boström, även denna för 3600 kr.28 

                                                           
25

 04-BER-322 
26

 Överlantmätare Gustaf Indebetou. Teckningen utförd av Sigurd Jungstedt. Hämtad från Nyköpingsgubbar 
ritade av Sigurd Jungstedt, Kullbergs Bok-& Pappershandel AB Nyköping 
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1910-04-01 sålde29 Immigrations Aktiebolaget Svea till hemmansägaren Erik Eriksson i 

Bottenkarlshyttan lägenheterna Nr 15 Fridhem 9,26 hektar, Nr 16 Nyhem 8,67 hektar, Nr 18 Skogsbo 

9,25 hektar, Nr 19 Johannelund 6,48 Hektar, Nr 20 Solbacken 7,32 Hektar för 50kr.30  

1910-04-01 Immigrations Aktiebolaget Svea säljer tillbaka till Lilly Hyldentong Annelund Nr 21 

(Rosenlund) 17,82 Hektar samt Annelund Nr 22 8,65 Hektar(=Åbys andel av Kvarnmossen) för 50 kr. 

1910-09-05 Immigrations Aktiebolaget Svea säljer till Grosshandlaren Th. Pettersson31 i Nyköping de 

från Annelund 1 avsöndrade lägenheterna Annelund Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13 och 14 samt de av 

Konungens Befallningshavare fastställda lägenheterna Annelund nr 4 och Nyhem Nr 1 för 6400kr. De 

delar av Annelund Nr 11 och 12 som ingå i Åby Grenadjärstorp N:o 58 tillträdes ej förr än nuvarande 

grenadjären å nämnda torp erhållit avsked och torpet blivit vakant. 

1910-06-20 Lilly Hyldentong säljer till Immigrations Aktiebolaget Svea Elinelund32 för 50kr.33 Notabelt 

är att en person som bevittnar namnteckningarna på köpekontraktet är en E. Kvant. Kan kanske vara 

en släkting till Johan som ju var född Qvant. 

Elinelund kallades ett område om ca 31 hektar norr om de tidigare avsöndrade Granlund och Aspnäs. 

Ansökan var daterad 1910-06-20. Åter ställer sig lantmätaren i Nyköping välvillig till avsöndringen 

och formellt beslut togs redan två dagar senare 1910-06-22. Åter påpekas att om avsöndring inte 

beviljas måste jordägaren söka om laga skifte som inte skulle hafva den minsta praktiska betydelse 

utan blott förorsaka jordägaren en afsevärd kostnad.  

 

Någon försäljning till hemvändande amerikaemigranter blev det dock inte…… 

                                                                                                                                                                                     
27

 Ledde nog inte till slutlig affär, kommunen köpte Annelund 2 av konkursboet. 1930 är sonen Helge Erik 
Gustafsson arrendator och kommunen ägare 
28

 04-BER-288 
29

 04-BER-291 
30

 Denna försäljning kom troligen inte att fullföljas men Eriksson kunde efter Åby konkurs ändå genomföra 
köpet med Mälarprovinsens bank, se avsnittet om Åby efter konkursen 
31

 Pettersson var kompanjon till den Larsson som startade Larssons herrekipering i Nyköping 
32

 Lillys mor hette Elin 
33

 04-BER-331 
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Avsöndring Annelund Nr 24 som var den stora delen av Kvarnmossen som Lilly Hyldentong köpte 

tillbaka 1910-04-01 måste ha sålts igen till någon annan, den förekommer inte i handlingarna från 

laga skiftet 1916. Även Nr 22 och 23, några mindre arealer i Kvarnmossens norra del, dessa finns med 

i de ägor Alfred Broberg på Backa/Broby Mellangård sålde 1921.  

Hyldentongs lämnar Åby 
1912-10-08 får paret Hyldentong en tredje dotter, Lilly AnnBritt Margareta som föds i Bergshammar. 

Döttrarna är icke döpta men de i Bergshammar födda blir det 1911 respektive 1913. Vad som sedan 

sker och när är oklart men den 12 maj 1913 gifte sig grenadjären Gustaf Dahlström med sin 

hushållerska Agnes Adele Johansson i Tuna kyrka och hemfärden från kyrkan skedde i en landå som 

lånats ut av rotehållaren på Åby, herr direktören Hyldentong enligt uppgift av Gustafs dotter Annika 

Dahlström.   

Hyldentongs äktenskap upplöstes dock genom dom i Strängnäs av den 25 juni 1914.   

Orsak: Hustrun har öfvergivit och förlupit mannen. Johan utflyttade 1915-11-15 till Hagby, Uppsala 

län enligt församlingsboken för Bergshammar.  

Enligt röstlängden för Bergshammars socken år 1913 hade Direkören Johan Hyldentong en beräknad 

inkomst av fastighet samt av kapital och arbete 700kr vilket gav 7 röster medan hustrun Lilly hade 

4506kr och 18 röster. 

Lilly överförs 1915 till ”Å församlingen skrifvna” och står där noterad som ”Ex. barnmorska” men på 

samma ställe står att hon utflyttade till Danderyd 1915-12-18. När hon dör 1975-11-19 har hon 

adressen Enebyberg och har varit (om-)gift sedan 1945-02-18 med Johan Tillberg född 1877-04-15 

som dog 1958-10-06. År 1900 bodde hon hos sina föräldrar i Norrtälje och hon blev inte konfirmerad 

enligt senare fsb 

Johan Hyldentong, från godsägare på Eka herrgård till ”Knyffel-Per” 
Johan inflyttade till Eka herrgård i Hagby socken. Där gifter han om sig 1916-04-19 med Anna Teresia 

Andersson, född 1889-10-17. 1918-08-13 får de en dotter Anna Ingegärd Eleonora och en son 1920-

05-23  John Artur Robert. Fadern Johan tituleras då i födelseboken för Godsägare. Enligt 

församlingsböcker sammandrag var han Godsägare 1920 men f.d. lantbrukare på samma ställe 1930. 

Hustrun dör dock redan 1922-03-16 och Johan dör 1935-01-29 på Eka. 

 

Eka herrgård. Foto Peter 

Rosencrantz 2009 
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Följande uppgifter har lämnats av nuvarande boende på Eka (2012)34: 

Johan Hyldentong var en mycket märklig person som äldre människor i bygden talar om ännu idag. 

Han köpte Eka omkring 1914, som då hade reducerats kraftigt genom egnahemsförsäljningar. Allt 

som återstod var 200 hektar, varav omkring 50 var åker. 

Enligt de äldre i bygden hade han varit missionär i Indien och sedan suttit i fängelse i USA för 

förskingring. Eka omvandlades till pensionat, men det var nedgånget och maten som serverades 

dålig. Gästerna fick ta sin tillflykt till prästgården.  

På 1920-talet började hustrun driva "hem för obemärkta kvinnor" på gården. Den södra flygeln var 

barnbördshus. Man förde egen födelsebok, separat från församlingens. Johan Hyldentong och 

hustrun separerade sedan. Han styckade av åkermarken och ekonomibyggnader från gården. En del 

av stallet byggdes om till bostad för honom och där bodde han sedan med barnen. Stallet med 

bostadsdelen står fortfarande kvar. 

Han kallades Knyffel-Per35 i bygden, var fattig36 och hade bara ett plagg, en bonjour. Denna användes 

när han gick på åkrarna och sådde och harvade. 

Konkursen 
Återstår att utreda.  Ett antagande är att det var Lilly Hyldentong, ägaren till Åby, som gjorde 

personlig konkurs medan Johan Hyldentong genom sin andel i Immigrationsbolaget Svea kunde ha 

råd att köpa herrgården Eka.  Immigrant AB Svea med organisationsnummer 8-287 upplöstes enligt 

dåvarande aktiebolagslagen § 173a inte förrän 1952-12-1637, d.v.s. 17 år efter Johan Hyldentongs 

död. BÖR UTREDAS VIDARE: Inregistreringshandlingar och stiftelseurkund finns hos patent och 

Registreringsverken, Bolagsbyrån E3A:7 (har kopior) 

Efter konkursen 
1915-08-03 inlämnades följande ansökan till lantmäteriet av Mälarprovinsens bank:38 

”Såsom numera ägare till 2 mtl. Åby n:o 1 och 2 med underlydande i Bergshammars socken af 

Jönåkers härad få vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande landtmätare att 

förrätta laga skifte och ägostyckning å ofvannämnda egendom.” 

Åby omfattade då totalt ca 239 hektar, d.v.s. ungefär hälften av den ursprungliga.  Uttrycket ”med 

underlydande” avser troligen de flesta av de avsöndringar som genomförts under Hyldentongtiden. 

Avsöndringarna är noterade som ”gjorda för alltid”. Flertalet av dessa kom att säljas av 

Mälarprovinsens bank till Bergshammars kommun och till Erik Eriksson i Bottenkarlshyttan. 

                                                           
34

 Göran Ulväng mail 2012-05-29 
35 Svenska Akademins ordbok [KNYFFEL 2] (vard.) skämtsam benämning på pojke l. fullvuxen man: slyngel, 

skälm; äv. med försvagad bet. Gävle Dagblad: När man säger att någon är en knyffel menar man traditionellt 

sett inget gott. En sådan person är svekfull och tänker mest på sig själv. 

36
 Han var dock kanske inte helt utfattig, enligt bouppteckningen ägde han bl.a. helt eller delvis flera lägenheter 

i Vänge socken, Uppsala län, summa tillgångar 4747,75, skulder 1406,85, behållning 3340,90 
37

 Mail från Bolagsverket 2012-05-24 
38

 04-BER-92 sid 13 



Åby version 2014-11-14 Sida 25 
 

Grosshandlare Petterson m.fl. som hade köpt åtskilliga delar fick kanske aldrig lagfart varför dessa 

kom att ingå i konkursboet. 

Vid första skiftessammanträdet, som leddes av t.f. extra lantmätaren Alf Hedman deltog för Åby Nr 1 

kamrer Fritz Andersson, för Åby Nr 2 Direktör Oscar Winblad och för Bergshammars kommun 

lantbrukaren Johan Öhrwall och nämndeman Alfred Broberg39. Kommunen hade då intressen i ett 

stort antal av de av Hyldentong avsöndrade delarna, nämligen: 

Lägenheterna Granlund Nr 1, Aspnäs Nr 1, Fridhem Nr 1, Nyhem Nr 1, Skogsbo Nr 1, Annelund Nr 2, 

NV delen av Annelund Nr 3, Annelund Nr 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 samt östra delen av Elinelund Nr 1(D.v.s. 

Elinelund Nr 2 som var under avsöndring) 

Vid skiftet som avslutades i februari 1916 delades Åby i två delar,  

Litt A Nr 1 Åby med Aktiebolaget Mälarprovinsens bank som ägare med rätt att kvarbo och  

Litt B, Nr 2 Åby med Direktör Oscar Winblad som ägare med skyldighet att utflytta. Tydligen har 

Winblad under pågående skifte fått köpa halva Åby av banken; vid ansökan påstod ju banken att man 

ägde båda delarna. 

Litt A var åkermarken runt Åby mangårdsbyggander samt den västra delen av skogen. Litt B var 

åkermarken norr om mangården och den ostligaste skogsmarken. 

Se nedanstående karta.40 

                                                           
39

 Broberg var f.d. grenadjär och bodde på Backa som han ägde tillsammans med hustrun. De ägde även Broby 
Mellangård. 
40

 04-BER-92 
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Efter laga skiftet genomfördes ägostyckning på både Litt A och Litt B som blev Litt Aa och Ab41 

respektive Ba,  Bb och Bc.42 

                                                           
41

 04-BER-090 
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42

 O4-BER-91 
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Försäljning till Bergshammars kommun och Erik Eriksson  
Bergshammars kommun och Erik Eriksson fick efter laga skiftet och ägostyckningen köpa en stor del 

av de avsöndrade delarna. I köpet ingick även ytterligare delar av Åbys skogsmark i den östra delen 

som avstyckats vid ägodelning efter laga skiftet, nämligen Litt Ab om ca 10 hektar och Litt Bc om hela 

83 hektar, se ovan. Köpekontrakt bör ha varit upprättade före första skiftessammanträdet. 

Köpebreven är daterade 27 april 1916 och kommunen betalade 15500 kr för sina delar och Erik 

Eriksson i Bottenkarlshyttan (kallad ”Botten”, var ordförande i kommunalnämnden) betalade 4650 kr. 

Utdrag ur extra kommunalstämma 1915-09-15: 

§1 Ordförandens förfrågan om någon anmärkning vore att göra mot röstlängden besvarades 

nekande. 
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§2 Föredrogs protokollet från föregående extra stämma då församlingen hörts över väckt 

förslag om inköp av skogsmark från 2 mtl Åby i Bergshammars socken för ett pris av 16000kr; 

och vari nämndens ordförande fått i uppdrag att vid denna stämma inkomma med nödiga 

upplysningar i ärendet vad såväl sista pris som betalningsvillkor angår varefter 

kommunalnämndens ordförande Erik Eriksson Bottenkarlshyttan nu tillkännagav att 

Mälarprovinsens bank medgivit en nedsättning i priset av 500 kr och att banken skulle, om 

köp komme till stånd, vara ganska tillmötesgående i betalningsvillkoren; härefter beslutade 

den talrikt besökta stämman enhälligt att av AB Mälarprovinsens bank inköpa ett 

skogsmarksområde på omkring 370 tunnland från 2 mantal Åby i Bergshammars socken; till 

en socknens allmänning. 

…..Åt kommunalnämnden uppdrog stämman att å församlingens vägnar förmedla köpet och 

underskriva köpehandlingarna samt att med den i §4 valda Skogsvårdsnämnden upptaga lån 

och underskriva nödiga lånehandlingar. 

§3 Åt kommunalnämnden uppdrogs att genast uppsäga socknens utestående lån. 

---- 

Erik Erikssons köp omfattade lägenheterna Rosenlund Nr 1, Annelund Nr 10, 11, 12, 13, och 

14 samt lägenheten Annelund Nr 3 med undantag för den därifrån avsöndrade lägenheten 

Annelund Nr 1743. Erik hade förut upprättat köpekontrakt för ett antal av de avsöndrade 

områdena med Immigrationsbolaget Svea (köpesumma 50 kr) men denna affär hade 

tydligen inte lett till lagfart. 

Senare utveckling 
1918-08-24 sålde Erik Eriksson Aspnäs Nr 2, 3 och 4 till Wiktor Johansson från Sättersta för 8000 kr. 

Aspnäs Nr 2-4 var delar av de arealer som ingick i Erikssons tidigare köp 1916 efter konkursen som 

han då betalade totalt 4650 kr för. Han gjorde alltså en bra affär! Dessutom, när han 1945 frånträdde 

sina kommunala uppdrag beslutade kommunalnämnden44 att föreslå stämman att som gratifikation 

till honom anslå ett belopp om kr 3000. Orsaken härtill är kommunens tack för initiativet till förvärvet 

av allmänningen och hans 30-åriga skötsel av densamma.   

1918-12-14 sålde Bergshammars kommun45 Skogsbo Nr 2 som avstyckats från Nr 1 till dåvarande 

ägaren till Brobytorp Oskar Larsson för 150kr. 

1921-11-23 sålde Alfred och Augusta Broberg, ägare till Broby Mellangård och Backa, boende på 

Backa, Annelund Nr 23 och 24, Rosendal Nr 1 och Dalslund Nr 1 till lantbrukaren Gustaf Helge Nilsson 

på Palstorp i Tuna.  

                                                           
43

 Numreringen av de avsöndrade delarna är något förbryllande. Vid ansökan om den stora avsöndringen 1909 
var Annelund, av lantmätaren Swalbe, uppdelat i Nr 1-24. Vissa delar får senare andra ”Annelundsnummer”, 
möjligen till följd av slutligt beslut ”av konungens befallningshavande” om avsöndring.  
44

 Kommunalnämndens sammanträde 1945-10-24 §13. 
45

 Försäljningen beslutades av kommunalstämman 1917-10-28 §3 
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Annelundsdelarna Nr 23 och 24, Rosendal och Dalslund hade sålts till Immigrationsbolaget Svea och 

ingick inte i de delar som omfattades av  Mälarprovinsens banks försäljningar så Broberg bör ha köpt 

dem från Svea. Kanske går det att hitta lagfartshandlingar i Häradsrättens arkiv. 

Brobergs sålde även södra delen av Broby Mellangård till honom, den norra såldes 1921-11-15 till 

Gustaf Alfred Eriksson i Qvalstret, Stigtomta (Sven Hannemarks far). Det nämns särskilt i 

köpekontraktet att lägenheten Eriksberg46 ingick i köpet.47 

Avsöndringarna från Hyldentongs tid kvarstod ända till 1983 då Annelund 1:29 bildades och åtskilliga 

av delarna uppgick i denna. Ett utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1958 visar ungefär samma bild 

som 1909-1910: 

 

Några personliga reflexioner 
Lilly Hyldentong sålde alla avsöndringarna för ofattbart låga belopp till makens bolag men hade 

sedan kvar alla skyldighet till staten i form av skatter. Inte underligt att hon gick i konkurs. 

Frågan är väl om hon överhuvudtaget kände till makens affärer. Under hennes äktenskap med Johan 

var hon omyndig enligt gällande lag48. Maken kunde alltså genomföra affärerna som hennes 

                                                           
46

 Endast grunden finns kvar idag, ligger vid norra kanten av Kvarnmossen 
47

 04-BER-94 och -95 
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förmyndare och även om hennes namnteckning finns på köpekontrakten visar ju tidningsnotisen från 

1905 att han inte var främmande för förfalskning av namnteckningar. 

Vid skilsmässan 1914 angavs som domskäl att ”hustrun övergivit och förlupit mannen”. Detta var nog 

ett för den tiden typiskt justitiemord. 

Av tidningsnotiserna från Hyldentongs aktiviteter på Öland framgår att han måste ha varit en person 

som hade lätt för att övertyga sin omgivning. När det gäller avsöndringarna på Åby måste man ändå 

fråga sig hur lantmäteriet i Nyköping kunde agera som man gjorde och medge dessa avsöndringar 

efter vad man kan kalla minst sagt tveksamt motiverade dispenser. Genom de successiva 

avsöndringarna gick arealen ner från ca 417 till 239 hektar, låt vara att inte så mycket jordbruksmark 

var berört. Att förlita sig på den vältalige sökandens ord om att det fanns statliga lån beviljade för att 

starta hemman på skogs-och sankmark (Salomons mosse)49 och inte kontrollera sanningshalten!  

Lantmäteriets handläggningstider är också mycket korta och beror nog till stor del på Hyldentongs 

övertalningsförmåga. 

Det var nog tur att ingen svensk-amerikansk hemvändande immigrant, som tröttnat på det hårda 

livet ”over there”, hade blivit innehavare av ett skogs-eller sankmarksskifte i Kolmården!  

Lämplig mark för anläggning av nytt hemman enligt Hyldentong och lantmäteriet? 

 

Bild via Berit Karlsson/Andersson 2012  

Mosstugan 
Xxxx 

                                                                                                                                                                                     
48

 Från 1863 blev alla kvinnor myndiga vid 25 års ålder, samma som för män, men om de gifte sig blev de 
omyndiga med den äkta maken som förmyndare. Detta gällde ända till 1921 då gifta kvinnor blev myndiga vid 
21 års ålder (Wikipedia)  
49

 Torvbrytning på mossen förekom senare med början ca 1926 

Torvbrytning på Salomons mosse  
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Johannisberg 
Johannisberg var ett torp på Åby ägor. Den siste torparen var Jan Gustafsson född 1837 i Yllestad? 

Socken i Skaraborgs län. Han flyttade från Johannisberg till Lilla Olstorp med familj 14 april 1888 men 

vidare till Nyköpings Östra redan 17 augusti samma år. Efter Gustafsson finns ingen boende på 

Johannisberg.  

Krogen 
Åby hade krog redan när första husförhörsboken påbörjades 1724. Var den legat är okänt. 

Lilla Olstorp 
Lilla Olstorp var ett torp beläget på Åby ägor NO om Kvarnmossen och norr om Brobys 

grenadjärstorp. Efter nov 1890 finns ingen boende och marken brukas under Åby. 

Stora Olstorp 
Benämningen förekommer på kartor över Åby, norr om Römossen. Enligt Riksantikvarieämbetets 

inventering 200850 finns en husgrund 5*5 meter med syllstensrad och ett spisröse. Benämningen 

Stora Olstorp förekommer dock inte i husförhörslängder.  

Kvar att göra 
Kolla samband med Eka uppstyckning 

Besöka landsarkivet i Uppsala för lagfartsprotokoll från Jönåkers häradsrätt. Kanske hitta 

köpehandlingar från när Lilly Hyldentong köpte Åby liksom information om konkursen. 

  

                                                           
50

 Fornsök, RAÄ-nummer Bergshammar 125 
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Bilaga Forsa/Eka material 
Laga skifte 1911 

 

Ägostyckning 1913 

 

Ekonomiska kartan 1958 
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