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Förord 


Det är sparsamt med spår efter de tidigaste bosättningarna på Tvärnö. Äldst är de 

järnåldersgravar som finns i nuvarande Södergårdens beteshagar. De uppskattas 

härstamma från 600-talet. Mycket tyder emellertid på att fast bebyggelse funnits 

på ön redan omkring Kristi födelse. Alla ursprungliga gårdar ligger på den nuva

rande kartans höjdkurva som markerar 10 meter över havets yta. Fisket bör ha 

varit den tidens huvudnäring och bebyggelsen torde därför ha legat vid stranden. 

För 2000 år sedan gick havsytan ca 10 meter högre än idag. 

Inom Hargs socken finns ett par runstenar från l000-talet, vilka även utgör 

en bekräftelse på en viss burgenhet hos befolkningen på den tiden. Att Tvärnö 
tillmättes viss betydelse under de närmaste århundradena framgår av att kyrkans 

mäktige män visade sitt intresse för ön. År 1349 sålde Magnus i Tvärnö sin gård 

till Klara Kloster i Stockholm och något senare såldes en annan gård till ett klos

ter i Eskilstuna. 

På NORRGÅRDEN i Öster Tvärnö by finns dock en mycket gedigen sam

ling kartor och andra dokument förvarade. De är från 1700-talets tidigare hälft 
och har varit en mycket värdefull tillgång vid utforskandet av gårdens historia. 

Utöver gamla gårdshandlingar finns också, i gott förvar, gamla byggnader och en 
mångfald verktyg, jordbruksredskap och bruksföremål av trä. De flesta är från 

1800-talets sista hälft, men även av äldre datum. Dessa har på ett utomordentligt 

sätt berikat historieskrivningen. 

Vi har anledning vara tacksamma för att nuvarande och tidigare generationer 

sparat så många kulturhistoriskt intressanta föremål till eftervärlden. Vi är också 

glada över det nyvaknande intresset och de betydande uppoffringar gårdens nya 
och tidigare ägare gjort för att underhålla och iordningställa dem för årets gemen
samma utställning av alster från Tvärnös olika gårdar. 

Tvärnö i juni 1991 

Martin Ahlsen 
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Norrgården 
Tvämö 

En försommardag år 1981. 


- "Morfar", ropar den femårige Mikael frågande, - - - "Morfar"! 


- ttJa, vad är det frågan om" undrar Sven, Norrgårdens ägare, som idag har nöjet 


att se sin dotter Ingegerd och hennes man Thorsten hemma hos sig tillsammans 


med deras två barn. Det är den snart treåriga Gunilla och den undrande Mikael. 


Familjen bor på Thorstens föräldrahem Moxboda några kilometer söder om 


Hargs bruk, men banden med fOräldrahemmet är starka och återseendets glädje 

stor från båda sidor. Sven Mattsson fyller i år 72 år men är fortfarande, liksom 

sin fyra år yngre hustru Amy, fullt vital och gläder sig åt tillvaron på sin välvår


dade och välskötta gård. 


Norrgården 

"Morfartl 
- frågar Mikael åter. "Fick du gå upp ensam i den stora väderkvar

nen när du var litenT' Det finns många gamla saker på Norrgården, plogar från 

oxdragartiden, smedja med åtskilliga år på nacken, linbastu, gamla tröskverk och 

mycket, mycket annat. Men allra intressantast är nog i alla fall väderkvarnen som 

står där på bergknallen strax norr om huset. Visserligen påminner den om en 

vingskjuten fågel med vingarna borta efter ett blixtnedslag vid slutet av 

1800-talet. Omkring år 1985 forsågs den med nytt tak, men även i övrigt är den i 

forunderligt gott skick. 
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Väderkvarnen 
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En imponerande syn möter en intresserad besökare när han försiktigt kliver 

uppför "stolpkvarnens" på senare tid rekonstruerade trappstege upp till kvarnhu

set. Dörren har hem smidda gångjärn och ett präktigt lås. I nerkanten finns ett litet 

hål. lagom stort Idr huskatten. när han pliktskyldigt ser till att inga möss eller 

råttor letat sig uppför bjälkarna till eftertraktad festmåltid bland spill av sädes

korn och fårdig mäld. 

Man förvånar sig över att kvarn byggnaden inte är förankrad i marken utan 

står löst på upplagt stenunderlag. Men det är rejäla virkesdimensioner det handlar 

om. Pelaren under kvarnen mäter i det närmaste en halv meter i fyrkant och 

underliggarna och stödbenen har nästan samma mått. Drivaxeln som vingarna var 

fåstade på mäter också nära 50 cm i fyrkant. På axeln sitter ett stort kugghjul med 

2 meters diameter, byggt i trälameller om tre lager som överlappar varandra. 

Kuggarna är av det slitstarka träslaget oxel, försedda med långa tappar monterade 

i hål runt kugghjulet och fastkilade på baksidan. Drivaxeln är lagrad i delade 

lagerbackar av sten med blankslipad lageryta som flödigt smordes med talg. I den 

undre kvarnstenen är fästad en vertikal axel av fyrkantsjärn och på denna, litet 
högre upp, två cirkelrunda kraftiga träskivor med cirka 3 dm avstånd. I utkanten 

hade man sågat ur runt om för cirka 5 cm grova stavar. mot vilka det stora hjulets 

kuggar skulle verka. Dessa stavar hade fåsts med järnringar vid de båda skivorna. 

Drivhjulets tänder av oxel driver "kugghjulet" 

som är fäst vid kvarnstenens drivaxel. 
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En imponerande bromsanordning för vingarna finns också. Runt det stora 

kugghjulet löper en ring av bromsklotsar av trä, sammanlänkade med järnöglor. 

Bromsbandet drogs åt med en hävstång av trä och för att få ytterligare kraft tog 

man hjälp av block och talja kopplade till hävstången. 

Genom en särskild lucka på kvarnhuset kunde man med en vinschanordning 

lätt lyfta upp sädessäckarna. Säden tömdes i en behållare ovanför kvarnstenen 

och via en sinnrikt konstruerad vibrerande reglerbar matningsanordning silade 

den i lagom ström ner i övre kvarnstenens hål, eller öga som det vanligen kalla

des. 

Om kvarnens ålder har det spekulerats en hel del. Att den flyttats på isen från 

Länsö till Norrgården under april månad år 1888 är helt klart. Det sägs att den 

dessförinnan flyttats från Tvärnö till Länsö, men detta är inte belagt. På en av 

stockarna i kvarnhuset finns inristat årtalet "Ano" 1733 och på annat ställe enbart 

1733. Att kvarnen har en imponerande ålder är obestridligt. Ännu mer impone

rande är dock den utomordentliga skicklighet dåtidens timmermän, trots knapp

händig verktygsutrustning, lade i dagen. 

Väderkvarnar började användas i sydligare länder under l(XlO-talet, alltså 

under slutet av vår vikingatid. Tidigare användes den roterande handkvarnen, 

som har sitt ursprung hos etruskerna under första tusentalet före Kristus. Också 

ett par sådana kvarnar av betydligt senare ursprung, men tillverkade före väder

kvarnsepoken i Roslagen, finns ännu i förvar på Norrgården. Se s id. 20 

Lille Mikael blir otålig i väntan på morfar Svens svar, men det är så många 

minnen som Mikaels fråga väckt och Sven vet inte riktigt hur han skall börja. 

"Ser du, Mikael", säger han till sist. "När jag var liten pojk som du, bodde jag 

inte här och hade aldrig sett väderkvarnen. Min pappa och mamma bodde på 

Länsö där jag foddes. inte så långt från Östhammar när man åker båt härifrån. 

Huset som vi bodde i finns inte längre kvar. Det brann ned till grunden omkring 

år 1960". 

"Du undrar hur det kommer sig att jag ändå funnits här så länge. Jo, förstår 

du, i unga år blev jag förtjust i din mormor Amy. Vi gifte oss år 1946 då mor

mor Amys föräldrar ännu brukade gården. Vid midsommartiden år 1950 flyttade 

jag hit". 

"Då är mormor född på Norrgården. Men hennes föräldrar, bodde de också 

här?" Sven tror nog han vet svaret men säger för säkerhets skull: "Mormor Amy 

vet bättre. Det är bäst att du frågar henne." 

Mormor finns inte i närheten och Mikael sitter och funderar en lång stund. 

Mormors föräldrar och hennes far- och morföräldrar kanske också hade bott på 
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gården, och generationen före dem. Det verkade litet krångligt med så många 

släktled som man inte visste något om; vare sig vad de hette eller hur de levde. 

När han så småningom upptäcker att mormor inte längre är jäktad, närmar 

han sig henne och frågar: "Är det sant att du vet mer än morfar? Han sa så." Amy 

ser litet skälmskt på Mikael. "Säger han det så är det väl så. Men vad är det du 
vill veta?" "Jo", svarar Mikael, "hur länge dina förfåder har bott på Norrgården, 
kan du berätta något om dem?" 

Amy ser förstående på dottersonen, tar på sig ett nystruket förkläde, drar 

kammen ett par drag genom håret och tittar sig i spegeln. Allt går igen, tänker 

hon. Sådana saker undrade jag också över när jag var ung, men det blev aldrig av 

att fråga föräldrarna om sådana saker. De hade sitt slit från tidiga morgonen och 

till sena kvällen. 
., 

"Min far, Henning", svarar Amy, "föddes år 187~ i Norrgården och mor 

Alma Gustava Mattsson år 1884. Hon var bördig från Duderö i Börstil. När Sven 
och jag övertog gården flyttade de in i västra halvan av boningshuset, där tidigare 

Hennings far tillbringat sin ålders höst. Hans syn avtog under de sista åren och 

han var halt och helt blind när han lämnade jordelivet år 1924, hela 92 är 

gammal." 

"Han föddes är 1832 i en liten stuga som låg i Lorenzberg vid Tuskö. Han 
gifte sig år 1871 med den 18 år yngre Maja Lotta Ersdotter från Lavarö. Dess

förinnan hade han varit skeppare och seglat jorden runt fem gånger varefter han 
stannade i Amerika några år som krögare eller värdshusvärd. När han återvände 
till Roslagen hade han lyckats samla en hel del dollar på fickan. De fick sex barn 

varav en pojke, Klas Bernhard, dog i difteri år 1894, endast 6 är och 19 dagar 

gammal." 

"Din mormors far Henning gifte sig på nyårsaftonen 1909 med din mormors 

mor och de blev föräldrar till Astrid, född 27 januari 1912, och hon gifte sig som 

du vet med Helmer Johansson i Mellangärden. 

Jag såg dagens ljus den 22 juni 1913 och mitt andra barn var din mamma. 

Vårt första barn Karl Gustav känner du också och hans fina plogtiltor på åkrarna 

är det många som beundrar. 

Min bror Henry föddes den 21 juni är 1915, och vi har mycket honom att 

tacka för att gården kunnat hållas i gott skick. 

Herbert kunde litet av varje. Han blev välbeställd bonde i Björnäs i Börstil 

socken där han dog år 1977. Det finaste minnet han lämnade kvar på Tvämö är 

en julbock av halm. Den är faktiskt ett mästerverk." (Se bild på nästa sida.) 
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Herberts julbock av halm 

Det hade redan blivit sent på eftermiddagen och det var dags att återvända 

till Moxboda. Mikael brukade ha lätt att somna i vanliga fall, men i kväll låg han 

vaken länge och funderade över det som mormor berättat. Att de inte hade någon 

förbindelse med fastlandet på den tiden, och inte heller elektricitet och telefon, 

det förstod han. Och inte fanns det TV och inte radio, kanske inte tidningar en 

gång. Och hur var det med skolan? Inga traktorer och inga elektriska motorer till 

mjölkmaskiner och vattenpumpar. Och hur kunde man klara sig utan elektriskt 

ljus? Det var många frågor som gick genom Mikaels huvud innan han så små

ningom somnade, lycklig som vanligt över att träffa mormor och morfar. Den 

här gången hade han också fått tala förtroligt med dem och han hade haft någon 

som gjorde sig tid att lyssna på hans frågor och besvara dem. 

I Norrgården är det inte bara gamla byggnader och redskap som bevarats till 

eftervärlden. Från generation till generation har man också sparat köpebrev, 

lagfartsbevis, eller fastebrev som de benämndes tidigare, lantmäterihandlingar 

med kartor från och med början av 1700-talet, lagansbrev, arvskifteshandlingar, 

protokoll från häradsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (till stor del gällande 

process om frälseräntan) men också tidningar från 1882 och senare, mm. Med 

hjälp av dessa dokument, och minnesgoda berättare födda i början att detta 

århundrade, har det varit möjligt att i någon mån lära känna människorna och 

deras levnadsförhållanden. Men det är ändå oändligt mycket som för alltid gömts 

i glömskans grav. Kanske kan vi ändå med ovannämnda underlag och fantasins 

hjälp skapa oss en bild av livet under de senaste fyra århundradena. Om den inte 
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är helt korrekt i alla detaljer kanske inte gör så mycket. Bilden kan nog ändå bli 
ganska levande. 

Moxboda en februaridag 10 år senare 

Thorsten Ericsson, Mikaels far, sitter på sitt hemman Moxboda och kopplar av 

framför TV :n. Familjen har för någon dag sedan åter varit hemma hos Ingegerds 
föräldrar i Norrgården. Resorna dit har blivit ganska talrika under det senaste året 

och Thorsten har under vissa tillfällen varit där flera dagar i sträck. 

SvenochAmy 

Sven och Amy hade haft förmånen att njuta aven god hälsa och god fysik 

och för dem kändes det inte märkvärdigt att behöva bryta upp från en kaffebjud

ning vid 16.30-tiden för att ta sig hem till ladugården fylld av väntande mjölk

stinna kor samt hungriga grisar och höns som också ville ha sig något till livs 

innan mörkret föll på. Vid den svåra influensaepidemin i slutet av 1988 drabba
des emellertid de, som så många andra Tvärnöbor, och det fanns ingen annan bot 

än att lägga in sig på Akademiska Sjukhuset i Uppsala - på isoleringsavdelning 

dessutom och åtskilda på olika salar. Det var, trots bästa omvårdnad, inga roliga 

veckor för äldre människor vana vid friheten att bestämma över sig själva och 

med hemmavana saker omkring sig och en arbetsuppgift man inte ville svika. 

Sjukhusvistelsen hade tagit på krafterna och alla var övertygade om att det 

skulle dröja mycket länge innan krafterna och den gamla arbetsviljan skulle 

komma tillbaka. Att koma måste bort var väl ganska självklart för alla, men inte 

var det lätt att ta adjö av dem och ett par blev också kvar ganska länge. För Sven 

gick det inte heller så lätt att ta sig ut till de längre bort belägna ägorna och han 

försökte så småningom vänja sig vid tanken att någon annan skulle överta ansva
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ret för gården. Att driva ett jordbruk idag är knappast tänkbart utan en modern 

maskinpark, men en sådan fordrar stora arealer för att vara lönsam. Kanske var 

därf6r lösningen helt naturlig att Moxboda och Norrgården fick gemensam ägare 

och brukare och så blev också fallet när Thorsten och Ingegerd i augusti 1989 

övertog gården. För Sven och Amy kändes det extra skönt att gården stannade i 
släktens ägo och att de själva stannar i orubbat bo. 

St~ende fr~n vänster: Ingegerd, Mikael och Gunilla 


Sittande: Torsten med sonen Christer. Foto 1991. 


Undra på att Tvärnöresorna blivit många. När Thorsten efter en sådan nu 

hamnat i lugn och ro framför TV:n sitter han och ögnar igenom en förteckning 

över gårdshandlingar och en lista över tidigare ägare, dokument som han fått låna 

vid besöket på Norrgården. De ingår i det material som tagits fram för den studie

cirkel som arbetat under fem år under mottot TVÄRNÖ FÖRR OCH NU. Sven 

och Amy har hela tiden varit intresserade deltagare. 

Thorsten höjer ögonbrynen när han kommer till ägarna under början av 

1700-talet. Det är ju inte klokt! Det kan inte vara sant! Men där återkommer ju 

samma namn som på den släkttavla han fått över sina egna anfäder. Vid kontroll 

stämmer både namn och födelsedag. Jo, det är faktiskt sant. Den gård de tillträtt 

., 
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fOr något år sedan har dem ovetande tillhört både hans och Ingegerds avlägsna 

anfåder. Vilken överraskning! 

Att dagens människor längtar efter att se främmande länder och att lära känna 

andra kulturer är något vi vant oss vid. Trots att vi redan lärt oss mycket därom 

från skolan, från tidningar, böcker, radio och television, har resandet ändå fortfa

rande sin lockelse. Att nyflkenheten måste ha varit ännu större för ett århundrade 

sedan är uppenbart. Handelssjöfarten hade kommit igång och tillräckligt många 

hade återvänt från vådliga fårder och överraskande upplevelser. Berättarkonsten 

fanns fortfarande kvar hos gemene man och många mera dramatiska än sanna 

beskrivningar av gjorda upplevelser serverades hugade lyssnare efter fullbordad 

seglats. 

Vad det mest berättades om var upplevelserna i de främmande hamnarna. Så 

mycket mera hann de flesta sjöfarare inte se. Jo, hav och himmel - himmel och 

hav, dag efter dag. När det var flnt väder förstås. Dess emellan såg man ofta 

ingenting. Men man kände. Kände stormens slit i seglen när de skulle revas, 

brottsjöarna som sköljde över däcket, kylan i blöta kläder, bristen på närande mat 

och stärkande sömn. Sådant ville man inte tänka på och än mindre prata om för 

andra. Då var hamnarnas glädjekvarter intressantare att berätta om. 

Carl Eric Söderström hade varit till sjöss under många säsonger och efter 

några år blev han egen skeppare. Han berättade om att han rest jorden runt fem 

gånger och att han sett de flesta av jordens stora hamnar. Men det som från 
början var nytt och spännande var inte längre så lockande. Allt oftare under 

seglatserna återvände tankarna till hemmavattnens slingrande och underbart vack

ra farleder, öar prunkande av Adam och Eva och andra orkid6er, de ljusa 

sommarnätterna, lärksången i skyn, doften av nyslaget ängshö och blommande 

älggräs, lekkamraterna i byn, nu stora starka karlar som han själv, och väna 

ungmör med lingula flätor och lätta, skälmska lockar vid tinningarna. Var det 

ändå inte dags att äntra relingen för sista gången och att äntligen få leva ett lugna

re liv i ombonad miljö med nära och kära omkring sig, trogna vänner och goda 

grannar inom bygemenskapen. 

Mitt under högsommaren, den 13 juli 1868, köper Carl Eric hemmanet Norr

gården på Tvärnö, 3/4 mantal frälse skatte Nr 4 och 5 för 5000 Riksdaler från 

Matts Mattsson, för tillträde den 14 mars året därpå. Lagfart beviljas cirka en 

månad senare och på denna bekräftar Carl Fredrik Braunerhjelm att han samtidigt 
~ 

avstår från den tidigare gällande ränteägande bördsrätten. 

Det nya livet på den egna torvan började väl inte riktigt som Carl Erik hade 

tänkt sig. Han drömde om framtida böljande sädesfält och frodiga hövallar. Det 

fOrsta han skulle göra var att ta itu med gödselstacken och sprida ut dess livgivan

de näring på karga tegar. Till sin förvåning fann han vid tillträde, att det inte 

fanns mycket kvar av den värdefulla spillningen. Det visade sig snart att förre 
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ägaren efter överlåtelsen sålt 20 lass gödsel för 10 Riksdaler till Erik Zetterlöf, 

en av grannarna i Östra Tvärnö. Carl Erik såg sig därför föranlåten att stämma 

denne till Frösäkers häradsrätt, eftersom han inte var villig att återforsla gödseln 

till Norrgärden eller att ersätta den med kontanter. Rätten fann emellertid att 

Zetterlöf gjort köpet i god tro och förklarade honom icke ersättningsskyldig. 

Rättegångskostnaderna kvittades. 

Detta var den första rättstvisten fOr den nye ägaren till Norrgärden, men det 

skulle inte bli den sista. Carl Erik hade tidigare under sina seglatser kommit i 

kontakt med främmande människor och olika myndigheter. Han var därför inte 

rädd fOr att fram fOra sina synpunkter i olika frågor och var också beredd att 

kämpa för sin rätt. Vid denna tid hade de av statsmakterna tidigare utdelade fräl

sefönnånerna kommit upp till diskussion och livligt klandrats. De hade utdelats 

till personer som gjort statsmakten betydande tjänster. Det kunde gälla att hålla 

häst och ryttare till rikets fOrsvar, betydande insatser i fälttåg, lån av pengar till 

statskassan o s v. Istället för vanlig ränta fick vederbörande uppbära skatten frän 

olika gärdar, s k frälsen. Denna beskattning ansågs av många vara orättvis och 

man ville ha en ändring till stånd. Tidningarna hade också uppmärksammat denna 

fråga och det var många jurister, och fönnodligen också andra med tveksamma 

meriter, som erbjöd sina tjänster för att få denna beskattningsfonn rättsligt 

prövad. Många frälsebönder sökte denna utväg, men med skiftande resultat. Fräl

sefOnnånerna var av många olika slag och hade givits under olika betingelser. 

Långvariga utredningar hade gjorts och tillkrånglade regler hade fastställts för 

fOrväntade förändringar. 

Karl Erik prenumererade på tidning och kunde på så sätt följa händelseut
" vecklingen. Han betalade inte in någon frälseränta för är 1876. Trots påminnelser 

frän Braunerhjelm innehåller han även följande års frälseränta. I maj 1878 stäm

mer Braunerhjelm Karl Erik vid Frösäkers häradsrätt "for att inte Söderström i 

godo kan förklara sig beredd betala uppgiven frälseränta" 

Nu var det så att en tidigare ägare av Norrgärden, Hans Mattsson, är 1804 av 

Braunerhjelm för totalt 5100 Riksdaler inköpt skatterättigheten för frälsejord som 

tillhörde Norrgärden. Jorden omfattade 1 mantal No 4 och 1/2 mantal No 5 samt 

torpet Synäs och år 1819 ytterligare 1/2 mantal i No 5. Hemmanet No 5 Millan

gärden och torpet Synäs ansågs emellertid vara i så dåligt skick att Braunerhjelm 

nedsatte räntan för det med hälften. 

Vid rättegången i november 1878 förklarar sig Söderström beredd att betala 

for No 4 men inte för No 5 med mindre Braunerhjelm kunde bevisa betalnings

skyldighet. Braunerhjelm hade inte kunnat få fram något underlag till nästa ting i 
februari 1879, utan begärde uppskov till sommartinget i juni, då han företedde en 

diger utredning och en omkostnadsräkning på 457:- kr. Häradsrätten dömde 
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Söderström skyldig att betala den del han själv godkänt, men avslog Brauner

hjelms ytterligare anspråk. Rättegångskostnaderna delades lika. 

Käranden överklagade i januari 1880 till Hovrätten, som emellertid inte fann 

skäl att ändra underättens dom. Men Braunerhjelm gav sig inte. Han överklagade 

i oktober samma år till Högsta domstolen, som ändrade tidigare domslut och 

förklarade Söderström pliktig utbetala hela den begärda frälseräntan. 

A v allt att döma företedde aldrig Carl Erik den tidigare nämnda lagfarten 

från 1868 med Braunerhjelms anteckning. Om så hade varit fallet kanske utgång

en hade blivit en annan. För övrigt var de sju justitieråden inte eniga och det är 

inte utan att man kan ställa sig tvivlande till om domslutet var riktigt. Den omfat

tande utredning som Nedre Revisionen gjort på Kungl. Majt:s uppdrag, visar att 

jordeböcker och lantmäteri vid något tillfälle växlat numreringen på byns 

hemman och man kunde därför inte vara helt säker på vilken lott den reducerade 

frälseräntan avsåg. Frågan är om inte den lokala rättsinstansens bedömning borde 

ha rönt större tilltro. 

I början av år 1881 fick Carl Erik en ny utförlig räkning med specificerade 

markegångsvärden, motsvarigheten till nutidens uppräkning av kostnad baserad 

på fastställt levnadskostnadsindex. 

Frälseräntan uppgick till följande belopp: 

1876 136:93 

1877 141:77 

1878 125:91 

1879 119:10 

1880 125:92 

Totalt 649:63 

Beloppet inbetalades omedelbart den 3 februari 1881. 

I Häradsrätten skötte Carl Erik själv sitt försvar, men i de högre instanserna 

hade han anlitat advokat. Men även då hade han själv gjort utkast till besvärsskri

velser och dessa egenhändiga anteckningar fmns ännu i förvar i Norrgårdens 

gårds arkiv . 

Visst hade processandet tagit på krafterna och utgången därav givit anledning 

till missmod, men Carl Erik var en kraftkarl både till kropp och själ. Men det 

kunde inte hjälpas att hans tankar rätt ofta ätervände till det fria havet och livet 

ombord på stolta segelfartyg som i förlig vind stävade mot sydliga breddgrader. 

Intresset för sjöfarten fanns kvar och tillsammans med grannen Törnqvist, 

Lindstedt från Raggarön och tre syskon Mattsson från Wessarö, Säteriägaren 

Edin från Länsö och Johan Erik Pettersson, Tuskö, hade Carl Erik beslutat ingä 

delägarskap i en skonert som böljade byggas år 1870 vid Lotsholmen på 

Söderön, på andra sidan Raggaröfjärden. Huvudredare var Lars Eriksson, Lots
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holmen. Skonaren sjösattes år 1872 och döptes till Julius. Carl Erik intygade att 
det var en grann båt, när den under Kapten Johan Erik Petterssons befäl stävade 

fram över Galtfjärden på sin jungfruresa till Flensburg, den lilla staden som tidi
gare tillhört Danmark, men som 8 år tidigare införlivats med Tyskland. 

Väl framme i Flensburg förtöjdes Julius vid kajen. Nu föll det sig inte bättre 

än att det blev ett för årstiden helt onormalt högvatten om hela 6 alnar, nära 2 

meter, och dessutom blåste det. Ankarna kunde inte hålla emot och Julius flöt 

upp på stadens kaj men skadades turligt nog inte. Ännu värre var det för ett 

tremastat skepp, som flöt upp mitt på stadens torg, och där blev det besvärligare 

att återföra båten till sitt rätta element. En fotograf förevigade Julius nödläge som 

bilden på nästa sida visar. 

Diverse redskap trAn 1800-talet 



Skutan Julius på kajen i Flensburg. 
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Ä ven för en f. d. sjöman, som älskar fria vatten, kan det som i detta fall 

sålunda bli litet för mycket av det goda. Och detta kom att gälla för Karl Erik i 

synnerhet. Försormnarens regn var efterlängtade för att man skulle få en god 

skörd och ett gott bete, men de ihållande höstregnen och senvårens smältvatten 

var ett bekymmer för bönderna i Östra Tvärnö. En del av skogen och många 

åkrar hade ett sankt läge med dålig avrinning. Det dröjde länge innan vårsådden 

kunde ske. Efter häftiga sommar" och höstregn stod åkrarna under vatten långa 

tider med dålig skörd som resultat. Ibland blev det ingenting. Carl Erik hade ofta 

bekymrat sig över detta och också talat med grannarna, som hade samma 

problem. Man var eniga om att något borde göras, men insåg på samma gång att 

man inte hade egna resurser för avvägning och beräkning av dikenas lutning. Det 

var risk för att man skulle lägga ner en massa arbete helt i onödan och utan resul~ 
tat. Det fanns mycket annat att lägga ner krafterna på och som man säkert visste 

skulle ge god utdelning. 

Carl Erik gick ofta och grubblade över hur han skulle komma till rätta med 

problemen och på nätterna drömde han till och med att han gick och petade i 
jorden för att få vattnet att rinna åt rätt håll. Men så en morgon vaknade han, fast 
besluten att nu skulle någonting ske. Under natten hade han drömt att hans skepp 

Julius ohjälpligt hade fastnat i gyttjan på en av de översvämmade åkrarna, och det 

tog han som ett tecken på att handlandets stund nu var inne. 

Det var under våren år 1895 som Carl Erik, med grannarnas samtycke, till 
Kungl. Befallningshavande inlämnade ansökan om avdikning av hemmanen i 
Östra Tvärnö. Lantbruksingenjören Ludvik Rosen fick i uppgift att göra en utred

ning och upprätta ett förslag till dikningsplan. För att få en rättvis fördelning av 

kostnaderna meHan de fyra delägarna Gustaf Johansson, Per Persson, Karin och J 
E Törnqvist samt Carl Erik Söderström, beslutades att man skulle företa en 

gradering av hemmanens jord. 

I slutet av augusti 1895 hölls auktion på dikningsarbetet. Er. Söderqvist i 
Börstil åtog sig dikning av det nedre området för kr 121:~ och för det övre områ~ .. " 

det åtog sig Otto Söderqvist i Sandika, Er. Oberg i Marka och J E Blom, Hargs 

Masugn, uppdraget för en kostnad av kr 525:-. Därutöver tillkom en del kostna

der för utredning o s v med ca kr 150:-. 

Kostnaderna för avdikningen och ersättningen för intrång fördelade sig sålun

da mellan de olika ägarna: 

Ägare 

Gustaf Johansson 

Erslltlning Äterollring 

3:51 

Karin och 1 B Tömqvisl 

Per Persson 

139:90 

402:06 16:59 

Carl Erik Söderström 106:78 9:69 
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Det är idag inte många Tvärnöbor som är medvetna om den stora betydelse 

avdikningen innebar. För Karl Erik innebar det en högst påtaglig förbättring både 

vad beträffar jord- och skogsbruket, men ännu värdefullare var det för hemmanet 

Sandvik och i synnerhet för Södergården. Dessutom hade Carl Erik, trots att han i 

grunden var en dominant person, i fullt samförstånd med sina grannar kunnat 

genomföra förbättringen, för vilket han verkligen är värd en eloge. 

När det gäller sammanhållningen inom en by hade Tvämöboma all anledning 

att ta Raggarö by till föredöme. Om det berodde på att det ursprungligen funnits 

en enda by på ön, att den låg ännu längre bort från fastlandet än Tvärnö, eller att 

där bodde en annan typ av människor, är svårt att bedöma. I varje fall fanns där 

en helt annan sammanhållning både bland unga och gamla. Raggaröborna hade 

långt till sin kyrka i Börstil och kanske var det en av anledningarna till att frireli

giös verksamhet och nykterhetsarbete tidigt fick fast fot på ön. Kanske var det 

med visst avund Tvärnöborna benämnde sin grannö "Kaanans land", även om den 
inte bokstavligt flödade av mjölk och honung. 

Även om tvärnöungdomama ogärna upplät sina röster i psalmen "Närmare 

Gud till Dig" var de och hela Roslagen dem ovetande på väg åt det hållet om 

också i en ofattligt låg fart. 

Tvärnö hade tidigare varit två öar och den västra ön, Arnö, tillhörde Börstil. 

Sockengränsen är oförändrad ännu i denna dag även om det forna gräns sundet 

genom landhöjningen försvunnit för över 1000 år sedan. Dessutom var bebyggel
sen ursprungligen delad på två byar, men från och med början eller mitten av 

1800-talet hade nybyggen också uppstått på flera platser runt ön och på så sätt 

ytterligare splittrat den gamla bygemenskapen. 

Landhöjningen sker med 0,5 meter på 100 år och det innebar att sjöfoderslåt

torna och rörmarama hade ändrat läge sedan senaste lantmäteriförrättningen. 

Även här hade Carl Erik fått stöd från sina grannar för att få en reglering till 
stånd. En ny delning företogs vid lantmäterisammanträde på Norrgården den 27 

mars 1899. 

Redan på 17oo-talet hade det varit små skärmytslingar mellan Väster och 

Öster Tvärnö beträffande gränsdragningen mellan byarna. Nu hade man upptäckt 

att det fanns vissa skiljaktigheter mellan laga skifteskartan från 1844-1845 och 

Väster Tvärnös ägokarta från år 1878. Vid lantmäterisammanträde i juli 1899 

fastställdes att 1844-1845 års gränser skall gälla. Av arvodesräkningen framgår 

att dåtidens taxa för åkdonslega var 60 öre per mil. Framkörningstaxa var inte 

uppfunnen vid den tiden. 

Kyrkklockan i Harg, liksom rikets alla övriga klockor, hade ringt in ett nytt 

århundrade och som vanligt frågade sig såväl öbor som landfasta vad det nya 

året, och framför allt det nya århundradet, skulle'bära i sitt sköte. Inte skulle det 
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bli några stora förändringar det första året och inte det första årtiondet heller. Att 

ett nytt krig skulle bryta ut var man väl alltid orolig för, men att ett världskrig 

skulle börja om 14 år kunde och ville ingen dröma om. Skulle någon då ha siat 

om hur livet skulle gestalta sig i slutet av det nya århundradet hade han blivit 

tagen för en vettvilling som inte borde få gå fri och sprida irrläror. 

Men visst skulle det komma nymodigheter inom de nännaste åren. Bland 

Norrgårdens gamla handlingar finns ännu i förvar ett exemplar av Östhammars 

Tidning från julaftonen 1912. Det är inte svårt att föreställa sig Carl Erik sittande 

på köksstolen läsande sin 4-sidiga tidning som utkommer tisdagar och fredagar 

och som kostar kr 2:30 för helår och som man får åka och hämta i Harg. Köper 

man den i lösnummer kostar den 5 öre, så det lönar sig att prenumerera. Carl Erik 

läser medan mor stökar med maten till kvällsvarden. Idag doftar det extra gott 

från julmaten och han vet att det som vanligt kommer att smaka ännu bättre. 

Dagarna är korta den här tiden på året och det skulle redan vara mörkt i köket om 

inte fotogenlampan tänts. 

Carl Erik läser om en hemsk drunkningsolycka på Östhammarsfjärden, om 

den reviderade automobilförordningen, som vållat livlig diskussion beträffande 

frågan om bilisten skall stå till svars om häst blir skrämd, trots att bilföraren 

vidtagit alla försiktighetsåtgärder. Han uppmärksammar att Östhammars elektri

citetsverk lagom till helgen invigt en ny batteristation som gör det möjligt att få 

ström till belysningen även under dagtid. Men mest intresserad blir han när han 

ser notisen om en ny lag om avlösning av vissa frälseräntor. 

Frälseräntan för 1911 på kr 163:79 och för 1912 kr 167:38 hade han redan 

betalt. Från och med nästa år kom grannarna J Jansson, Gustaf Johansson, Erik 

Westerlund, Andreas Westerlund, E A Sporrong och han själv överens om att inte 

betala ytterligare frälseränta, och man sökte avlösning hos Braunerhjelms måg, 

Wald. Jäderlund. Denna ansökan tillbakavisas och istället stämmer Jäderlund i 

september 1916 vederbörande till häradsrätten med krav på 1913, 1914 och 1915 

års frälseränta. Svarandena företräddes denna gång av advokat Hemming 

Sjöström i Uppsala, som dels hade gjort en mycket ingående undersökning av allt 

tillgängligt underlag och dels gjort ett mycket starkt inlägg beträffande riktighe

ten av Kungl. Majt:s tidigare dom. Ä ven denna gång gav Häradsrätten Tvärnö

borna rätt. Men vid överklagande vågade fönnodligen inte Hovrätten, med 

hänsyn till tidigare dom i högsta rätt, gå på Häradsrättens beslut utan förpliktiga

de svarandena att betala hela frälseräntan om ca 1000 kr plus 6 % ränta samt 

rättegångskostnader med kr 800:

Carl Erik hade under tiden efterträtts av sin son Karl Henning som anmälde 

missnöje med domen till Kungl. Majt, som anmodade honom infinna sig i Stock

holm en månad senare. Hur den slutgiltiga domen föll är oklart, då några doku

ment därom inte finns i förvar på Norrgården. 
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Inte heller de följande åren är Karl Henning benägen att betala godvilligt och 

i oktober 1920 är det färdigt for en ny stämning för åren 1916, 1917, 1918 och 

1919. Nu hade summan fOr de fyra åren stigit till nära 3000 kr plus ca 300 kr i 

ränta, vilka belopp deponerades hos landsfiskalen i Harg tills slutgilig dom före
låg. Även om Karl Henning hade anledning att tvivla på begreppet rätt så fick 

han ändå bevis på dess existens. År 1924 översände han per post till motpartens 

advokat kr 260:30 utgörande frälseränta för år 1923. Rätteligen var beloppet bara 

260:28, varför han aviserades om misstaget och fick samtidigt sig tillsänt ett 2 

öres frimärke. Rätt skall vara rätt, säger de gamle. 

Östhammars Tidning var inte det enda man läste på Norrgården. Förutom den 

fOr husförhören nödvändiga samlingen av bibel, postilla och Luthers katekes 

finns ännu bevarat ett exemplar av Svenska Veckobladet från år 1882. Den 

bestod av ett enda stort ark vikt i fyra delar och handlade bl a om "En svensk 

qwinnas öden hos mormonerna och indianerna". Där finns också ett exemplar av 

"Fäderneslandet" från den 28 april 1883. Denna tidning fick med åren ett allt 

sämre rykte på grund av att den påtalade sociala missfOrhållanden och maktmiss

bruk från överheten och måste läggas ner i början av detta sekel. Jämför man 

med dagens journalistik och aftontidningarnas oblyga påhopp förefaller emeller

tid Fäderneslandets artiklar idag ganska harmlösa. 

Om man tänker på att den fOrsla ambulerande skolan på Tvärnö började sin 

stapplande verksamhet med outbildad lärare så sent som 1865 är det ändå kanske 

fOrvånande att man skaffade sig tidningar så tidigt som i början på 1880-talet. 

Skepparen Carl Erik Söderström ...... vem var han egentligen? 

Tidigare har vi följt Carl Eriks liv och leverne från det han blev ägare till Norr

gården och i någon mån även fått inblick i vad han ägnade sig åt de närmaste åren 

dessförinnan. Men vem var han egentligen och hurudana var hans barna- och 

ungdomsår? 

Hans far, Pehr Söderström, föddes den 15 december år 1786, men honom 

hade han inget minne av. Pehr var sjöman vid unga år men blev så småningom 

fOrtjust i Brita Andersdotter, en Börstilflicka som var 18 år yngre än han själv. 

De gifte sig 1823. då han samtidigt flyttade inom Tuskö och blev bonde på en av 

utgårdarna. Samma år födde Brita sitt första barn vid 19 års ålder. 
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De fick totalt fem barn: 

Pehr född 1823 1028 

Anders född 1825 11 10 

Anna född 1829 03 20 

Brita född 18310421 
död 1831 11 oti 

Karl Erik född 1832 11 25 

Trots att självhushållning fortfarande var det vanliga livsmönstret i Roslagen, 

tarvades det ändå en del pengar för skatt och andra oundgängliga utgifter. Därför 

var det nödvändigt med extra inkomster. Sjöfarten drog folk och var ett yrke som 

Pehr säkert gillade. För att inte arbetsbördan skulle bli alltför stor för Brita under 

hans bortavaro, anställde de därför en piga när det tredje barnet kom och året 

därpå en dräng. Pehr kunde då också ge sig ut på litet längre seglatser längs 

ostkusten. I september år 1834 insjuknade han i kolera när båten låg i hamn i 

Stockholm och han dog den 16:e i samma månad. Brita var då bara 30 år gammal 

och hade att ta han om fyra barn på 11, 9 och 5 år samt Carl Erik, som var bara ett 

år och 10 månader. 

Det är inte att undra på att Carl Erik inte hade något minne av sin far. Att 

hans mor var 18 år yngre tycks han dock ha tagit till sitt hjärta, för när han själv 

valde livsföljeslagare blev det exakt samma åldersskillnad. År 1836 flyttade 

familjen till Hargs socken. 

Hur det kom sig att Per Sundin, som var född i Älvdalen i norra Dalarna, den 

10 maj år 1792 kom att tjäna som dräng på Värlingsö och senare på olika 

hemman i Östra Tvämö och slutligen på granngården, det vet vi ingenting om. 

Men det visade sig snart att han skulle bli ett gott stöd för Brita och hennes fader

lösa barn. Per och Brita gifte sig snart och Brita fick glädja sig åt ett långt liv 

under ordnade förhållanden. Hon dog år 1883, 79 år gammal. Hennes nye make 

hade gått bort 12 år tidigare vid samma ålder. 

Carl Erik var naturligtvis ivrig att få veta så mycket som möjligt om sin far, 

men även om dennes föräldrar, och han frågade också så ofta han kunde. 

Ä ven Carl Eriks farfar Pehr hade sjön som sitt näringsfång. 

Pehr Ekman var född år 1751 och hans hustru Brita Jansdotter år 1758. Han 

var båtsman och bodde på en av utgårdarna i Tuskö by. Han avgick från tjänsten 

år 1808 , eller avskedades som det hette på den tiden, och han tycks ha haft det 

väldigt svårt att klara uppehället därefter. Enligt husförhörslängderna fr o m år 

1812 och till sin död år 1820 levde de båda gamla "på fattigdel". 

På den tiden kände man det förnedrande att inte kunna klara sig av egen kraft 

och Carl Erik insåg snart att det ytterst berodde på honom själv hur framtiden 

skulle gestalta sig för honom. Att det inte skulle bli en dans på rosor förstod han. 
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Det gällde att arbeta, arbeta på rätt sätt och att arbeta med sådant som gav ekono

misk och personlig tillfredsställelse. Men först och främst gällde det att använda 
pengarna på rätt sätt. 

Liksom för de flesta obemedlade pojkar i kU$ttrakterna var sjöfarten det bästa 

som stod till buds, och så blev det för Carl Erik också. Visst var sjömanslivet 

intressant och det gav också en hyfsad bärgning i början, men under senare delen 

av 1800-talet hårdnade konkurrensen mellan de olika rederierna och det påverka

de snart lönerna. Han uppmärksammade den spirande amerikanska företagsamhe

ten och möjligheten att i bokstavlig mening slå mynt av det livliga penningaflödet 

där. Han drev under några år en krog i Amerika och den blev ganska lukrativ -

men det som är lätt fånget är också ofta lätt förgånget. Inte så att han slarvade 

bort vad andras törst gav honom i kassalådan, men ett oväntat rån gav honom en 

svårsmält läxa att inte ta omvärldens hederlighet för given. Med en nyinköpt 

Coltrevolver hängande i bältet på amerikanskt maner gick han i fortsättningen 

fredad. 

Vapnet gick i arv till yngste sonen Gustav. Eftersom denne hade mer respekt

ingivande skjutverktyg att hänga ovanför sängen som varning till objudna gäster, 
användes revolvern bara en gång och av ren nyfIkenhet, men det räckte för 

Gustav. Efter den smällen hade nog ägaren större respekt för dess verkan än den 

som eventuellt stod och tittade in i mynningen. 
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Det nya hemmet på Norrgården 

Som tidigare nämnts flyttade Carl Erik till Norrgården i mitten av mars år 1869. 

Snart nog blev han övertygad om att det behövdes en kvinna på gården, en som 

kunde dela glädje och sorg, arbete och gemenskap. Han hade lärt känna den väna 

Maria Charlotta (Maja Lotta) Ersdotter från Lavarö i närheten av Hargs Bruk och 

det dröjde inte länge förrän hon som 21-årig brud blev husmor på Norrgården. 

Carl Erik var då redan 39 år gammal. 

Maria Charlotta och Carl Eric 

Det dröjde några år innan det blev tillökning i familjen, men därefter följde 

barnen i för den tiden normal takt, nämligen: 

1877 06 13 PerJoban 

1878 11 23 Henning 

18811031 AgustaOwiotta 

1884 01 18 Ther&e Amanda 

1886 0102 Gustav Anders 

Johan var sprallig och levnadsglad och var ute på många äventyr i sin ungdom. 

Det sista slutade olyckligt och man fann honom död i hans segelbåt. 

Henning övertog gården och honom återkommer vi till. 

Augusta, stor och högbröstad, reste i unga år till Amerika och blev hushållerska 

där. 
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Therese var liten och späd och liksom sin syster emigrerade hon till Amerika i 

unga år. Hon gifte sig och blev restaurangkokerska i delstaten Wisconsin nära 

Lake Superior. Hon besökte Tvärnö vid ett par tillfållen, sista gången 1976 vid 

92 års ålder, då hon pigg och glad trådde dansen kring midsommarstången till

sammans med gamla bekanta från sin ungdom och ett helt nytt släkte av fritids
boende. 

Gustav var yngst i syskonskaran och den som vi kommer ihåg som ett äkta 
Roslagsoriginal i dess bästa bemärkelse. Han var en duktig snickare och anlitades 

ofta av öborna vid nybyggen och reparationer av olika slag. Bl a var det han, 
som utförde ombyggnaden av skolan år 1928. Men längre än så sträckte sig hans 

arbetsfålt. På Singö byggde han ett större uthus och det tog så lång tid att han 

hann med annat också. Några månader senare fick han på Tvämö ett oväntat 

besök aven flickbekant, "en skottårsfjälla från Singö" sa Gustav, och det stod 

inte på förrän de var gifta. Många är berättelserna om Gustav och ännu fler är 
hans egna historier. Karakteristiskt för dem alla är att han själv ytterst sällan var 

huvudpersonen, de var "rums- rena" i de finaste salonger, de var snälla och alltid 

roliga, inte minst tack vare hans berättartalang. Ett exempel får räcka: 

Gustav och ett par tre andra karlar höll på med planering av tomten efter ett 

bygge. Det var en stor och tung sten som skulle vältas nedför en sluttning, men 

trots samlade ihärdiga ansträngningar, var det omöjligt att få den ur fläcken. 

Tomtägaren tyckte det var dags för dem att ta en'paus för att samla krafter och 
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bjöd in dem i huset för litet förtäring. Gustav dröjde ute ett tag men lät sig däref
ter också väl smaka. När arbetslaget efter pausen kom ut till arbetsplatsen fann de 

till sin förvåning att stenen var borta och de började ana vad Gustav haft för sig 

medan de väntade. Hur bar du dig åt, frågade de. "Jodå, jodå", svarade Gustav, 
"jag gick ett varv runt huset och smög mig på stenen bakifrån utan att den såg 

mig och då var det lätt gjort, va". 

Hustruns hälsa blev med tiden vacklande och hon vårdades under sina sista år 

på långvårdssjukhuset i Östhammar. Gustav besökte henne plikttroget en gång i 
månaden, när vårdräkningen skulle betalas. När man frågade honom hur hans fru 

mådde blev svaret. "Jodå, jodå, jag såg genom glasdörr'n att hon hade det bra, 

va". 

Gustav bodde först nere vid sjön söder om Väster Tvämö by men köpte år 
1925 det för de båda Tvämöbyarna gemensamma båtsmans torpet nere vid Tvär
növiken. Där bodde han till sin död år 1972 Han var då 86 år gammal. 

Carl Erik Söderström köpte år 1889. på offentlig auktion, granngården 

Södergården i samma by. Denna hade tidigare brukats av hans 7 år äldre bror 
Anders, som år 1854 gifte sig med den förre ägarens dotter Brita Lena Jansdotter. 

Deras äldsta dotter Brita Charlotta gifte sig med skepparen Karl Lindstedt och de 

köpte hemmanet år 1884. Brita Charlotta dog emellertid tre år senare efter barns

börd. Då maken inte hade någon som såg till gården medan han var till sjöss, lät 
han den gå på auktion år 1889. 

Liksom sin bror Carl Erik hade Anders en stark självkänsla och ville gärna ha 

sista ordet. Öster Tvämös kontakter med fastlandet gick över Hargs bruk, där 

man hämtade post och skötte sina affärer. Anders hade upptäckt att Hargs värds

hus kunde skänka en hungrande kropp en angenäm mättnad, men det fanns också 
"lammkött" av annat slag, som han inte heller tackade nej till. Räkningen på den 

förlustelsen kom några månader senare, och den var han inte alls lika benägen att 
betala som krogräkningen. Kommunalnämnden hade ärendet uppe till behandling 
flera gånger under åren 1893, 1894 och 1895 och först efter hot om stämning 
utfärdades en revers på kr 61:80 för de tre åren. Modern hade under tiden vistats 

på fattigstugan. Under år 1884 utbetalade kommunen vid ett tillfälle 5 kronor till 

modem och till julen samma år ytterligare 5 kronor i gratifIkation. Aret därpå 

beslutades atl man skulle bygga om fattigstugan till arbetsanstalt. 

Man tror att Carl Erik Söderström på Norrghden ursprungligen hade tänkt 

bosätta sig på Södergården nere vid sjön, men att han tyckte det var för backigt 
där och att han inte ville flytta ifrån de vackra omgivningarna kring Norrgården. 

Han sålde därför Södergården till Per Persson år 1894. En utförligare redogörelse 

för livet på Södergården under denna tidsperiod återfinns i skriften TVÄRNÖ 

FÖRR OCH NU -- SÖDERGARDEN/MELLANGARDEN. 
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När Carl Erik lämnade jordelivet år 1924 var han väl medveten om sin före

stående bortgång. Snickaren Gustaf Engström i Stensberg, på andra sidan Tvärnö, 

hade redan i sin kassabok infört den vanliga inkomsten om fem kronor för den i 
förväg beställda kistan, och även gravvården hade Carl Erik sett till att den fanns 

fårdig. Det var en sorgens dag på Tvärnö när Carl Eriks stoft under vindens 

dämpade sus och sjöfåglarnas dova ackompanjemang fördes på den sista seglat

sen till hamnen i Harg -- till den svarta vagn som Hargs bruk ställt till förfogande 

för den allra sista fården till lands. 

Henning Söderström 

Henning hade hunnit bli 30 år gammal när han år 1908 övertog ansvaret för 

gårdens skötsel. Fadern Carl Erik var då 76 år. Även om Carl Erik varit en ovan

ligt vital och företagsam människa är det förståeligt att det mot ålderns höst tog 

emot att sätta igång stora tids- och kostnadskrävande åtgärder. En del av gårdens 

byggnader började bli gamla och behövde renoveras eller byggas om. Henning 

var ännu i sin krafts dagar och var inte sen att ta itu med problemen, nu när han 

var "herre på täppan". 

Det började bli modernt att unna sig goda utrymmen i mangårdsbyggnaden 

och för dem som hade råd blev det ofta både vackra och rymliga hus. Raggarö 
gruvby, med sina rejäla timrade hus, låg sedan åtskilliga år övergiven och fick 

bistå med många lass gott virke till Hennings om- och tillbyggnad. 

Diverse bruksföremål från l800-talet 

" 
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Ä ven stall- och ladugårdsbyggnaden hade med åren sargats av tidens tand. 

Det var lågt i tak och sparsamt med ljus. Det var trångt i fåhuset och otillräckliga 

utrymmen för stråfoder på skullen. Större delen av höet fick bäras från angrän

sande foderförråd. Det var besvärligt med utgödslingen och likaså med att vattna 

kreaturen. En, efter dåtidens förhållanden, rymlig och modern stall- och ladu

gårdsbyggnad påbörjades år 1925, samma år som Carl Erik dog. Även här kom 

åtminstone en bit gammalt virke till användning. Det var en stock från den gamla 

ladugården med byggnadsåret 1824 inristat. Bredvid graverades det nya bygg

nadsåret 1925 in. 

När Henning och hans hustru Alma år 1950 överlät gårdens skötsel till sin 

dotter Amy och maken Sven Mattsson var det en gård i gott skick. Med ökade 

skördar behövdes emellertid större logutrymmen och den byggnad den nye 

brukaren uppförde blev verkligen en stabil och äpdamålsenlig ekonomibyggnad. 

När Sven, som sitt sista byggnadsprojekt, uppförde ett garage för den nyin

köpta bilen blev det till storleken som vanligt mycket rymligt tilltaget med plats 

också för traktorn. Men inte kunde han ana att 1990-talets traktorer skulle vara så 

stora att det inte skulle finnas en chans att härbergera dem där. 

I den bebyggelseinventering som utfördes inom Östhammars kommun år 

1982, konstaterades att "vid Östra Tvärnö underhålls gärdsgårdarna fortfarande 

av ägaren till Norrgården". Så var då också fallet med de små ängslador med 

rörtak, som fortfarande gör ett så pittoreskt inslag i landskapsbilden. De har full

gjort sin ursprungliga uppgift och en del av dem är snart borta. Sven grämer sig 

över att han som 82-åring inte längre vågar klättra upp och lägga nya tak. 

Ängsladan med rörtak 
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Men det är inte bara gärdsgårdar och gamla lador Sven Mattsson månar om. 

Den gamla rian, (lin bastun) och smedjan har underhållits väl och får en extra till

syn i år i samband med den utställning av gamla hantverksalster och andra före

mål som Studiecirkeln Tvärnö Förr och Nu, Tvärnö Hembygdsförening och 

Tvärnö Hembygdsgårdsförening i sommar gemensamt ordnat i Tvärnö f d skola 

och vid Norrgården. Amy och Sven har visat stort intresse för arrangemanget. De 

har funnit många fina "dyrgripar" i tidigare glömda skrymslen och vrår. Bl a har 

många vackert snidade träslöjdaister av Amys farfars styvfar Per Sundin kommit 

i dagens ljus. 

Men väderkvarnen är nog i alla fall Svens käraste skötebarn. Den är hans 

"bäste kompis" och har liksom Sven sitt ursprung på Länsö. Med hjälp av den 

nya generationen på Norrgården, Ingegerd och Thorsten, har kvarnen fått en ny 

stabil trappa i ursprunglig stil. Kvarnen har Sven och Amy städat och gärdsgår

den har han renoverat och försett med ny grind till hugade besökares båtnad. 

Sven står i grindhålet och betraktar belåtet den gamla kvarnen. Han höjer blicken 

från fundamentet upp mot taket och får plötsligt en bekymrad min. De sargade 

och delvis försvunna vingarna gör honom idag, som så många gånger förr, vemo

dig. Och han vet att han inte är ensam i de tankarna. Många vägfarande, som 

passerar förbi, vill säkert någon gång se kvarnens vingar röra sig i vinden som en 

påminnelse om gångna generationers levnadsförhållanden. Men Sven vet också 

att en reparation kostar mycket pengar och att en sådan med dagens och närmaste 

framtidens jordbrukspolitik inte är ekonomiskt försvarbar. Men hoppet finns 

kvar hos Sven och Amy, hos oss andra Tvämöbqr och hos många, många andra. 

Norrgården under 1700- och tidigt 1800-tal 

Låt oss återvända till Mikael och hans funderingar över tidigare generationer 

på Norrgården. Vi återvänder också till Moxboda och hans föräldrar Thorsten och 

Ingegerd och deras upptäckt av gemensamma rötter i Norrgården i Öster Tvärnö. 

Låt oss ta ett långt hopp i tiden till de allra äldsta dokumenten i gårdsarkivet, till 

ett par årtionden efter ryssarnas härjningar i byn. 

l ett dombrev av den 12 juni år 1744 framgår att Häradshövdingen Carl 

Dubbe håller sommarting med Frösåkers Härads allmoge i byn Ed vid Östham

mar. Ingressen till protokollet återges i faximil på nästa sida. 

"Erlige och beskedeliga Bonden Mats Eriksson (Ers son) i Östertwärnö 

ansökte om domstolens fasta på then jord han utan sin egen arfsrätt inlöst uti 

thess åboende haIfa skatte hemman " enligt ett köpebrev utfårdat i januari 1741, 

och enligt vilket han inlöst sina syskons arvedel i hemmanet. 
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Domarbrevet från 1744. 

Denne Matts Ersson, född år 1675, var gift med Karin Jansdotter, född år 

1682, och de är de första som vi med hjälp av kyrkoarkivalierna med säkerhet 

kan identifiera som ägare till Norrgården. Däremot finns det ännu tidigare urkun

der bevarade. På Lantmäterienheten finns en råskillnadsbeskrivning över ön 

Galten. På ön möttes enligt protokollet av den 27 juni 1737 socknarna Börstil, 

Häverö, Edebo, Singö och Harg, vars andel tillhörde Östra Tvärnö. 
" 

I Norrgården finns också i förvar ett ganska välbehållet exemplar aven karta 

från år 1739. För att få litet ordning på ägoförhållandena inom Öster Tvärnö hade 

Matts Ersson året före hos Landshövdingen ansökt om delning av skog, ägor och 

skär mellan byns gårdar och om fastställande av gränser dem emellan. 

Sedan gammalt betraktades skogen som byns gemensamma egendom, som 

man kunde nyttja till normalt behov. Nyodlingar accepterades om alla i byn 

kunde dra samma nytta därav. Om någon skattade skogen avsevärt hårdare än de 
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andra brukade en genom länsstyrelsen reglerad delning bli följden. Efter ryssar

nas härjningar i Roslagen år 1719, då hela byn brändes ner, blev det säkert stor 

åtgång på timmer och kanske var det orsaken till att en delning av skogen nu blev 

aktuell. Östra och Västra Tvärnö byars öden under dessa orosår är nännare berör

da i den tidigare nämnda skriften i denna serie med titeln TV ÄRNÖ - SÖDER

GÅRDEN/MELLANGÅRDEN UNDER FYRA ÅRHUNDRADEN, varför 
intresserade hänvisas till denna. 

Observeras bör också att landhöjningen med tiden ändrat landkonturerna. På 

100 år höjdes marknivån 0,5 meter och vid långgrunda stränder kunde detta inne
bära en betydande landvinning. Likaså hade tidigare undervattensgrynnor stigit ur 

havet och bildat öar, som med åren blev allt större och betydelsefullare för fiske 

och fågeljakt. Andra öar hade smält samman med fastlandet, varför kartbilden 

betydligt förändrats. Till kartan är fogad en detaljerad beskrivning över delning

en, hur den gick till och hur den utföll och dessutom en noggrann beskrivning av 
gränsdaragningen, nersatta gränsmärken, (rör) m m. 

Enligt 1739 års karta omfattar Östra Tvärnö tre byar: Norrgården, Millangår

den, varav numera bara återstår otydliga husgrunder, och Södergården, som vid 

arvskifte år 1804 delades mellan två systrar. Den ena halvan av gården flyttades 

ner till sjön och tilldelades namnet Södergården medan den andra halvan av 

hemmanet döptes om till Mellangärden. Den ursprungliga Millangården hade 
genom arvsskiften så småningom delats mellan Norrgården och resten av byn och 
husen hade förfallit. På grund därav hade också frälseräntan sänkts till hälften av 
tidigare gällande taxa. 

Matts Erssons jordevandring slutade är 1751. Med sin hustru Karin hade han 

fått en son Erik Mattsson född år 1710 och han gifte sig med den tre år yngre 

Margta Mattsdotter. De fick år 1743 en son Erik Ersson, som gifte sig med den 

ett år äldre Cajsa Ersdotter och de fick två döttrar, Maria år 1768 och Anna är 

1773. När dessa gifte sig med Hans Mattsson resp. Isak Schäder började byn 

splittras både vad det gäller samhörigheten och ägandeförhållandena. Även dett~ 
är utförligare beskrivet i den nämnda skriften SÖDERGÅRDEN /NORR

GÅRDEN UNDER FYRA ÅRHUNDRADEN. 

Under 1760 och 1770-talen inlöste denne Erik Mattsson flera av syskonens 

arvedelar i Östra Tvärnö och i mars år 1780 köpte han sin systers Catharina 

Eriksdotter arvedel om 1/6 mantal. 

Catharina var gift med Erik Eriksson i Moxboda och det är här den första 

länken mellan Norrgården och Moxboda knyts. 

En annan mycket intressant upptäckt vid genomgången av Norrgårdens arkiv 

är att samtliga gärdar i Östra Tvärnö har gemensamma anfäder, nämligen de tidi

gare nämnda Matts Ersson och hans hustru Karin Jansdotter födda 1675 resp. 

1682. Först i och med Matts Hanssons vidlyftiga leverne med spritmissbruk och 
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misskötsel av gården under slutet av 1820-talet började byn ta den form den nu 
har. 

Matts Hanssons utsvävningar fick till följd att hemmanets ekonomi höll på att 

gå över styr. För att rädda vad som räddas kunde beslutade Häradsrätten, efter 

ansökan av hustruns svåger och bror, att ställa Matts under förmyndare. För att 

ensam slippa ha hela ansvaret sökte även hustrun Brita Stina att få dela hans öde. 

Äldste sonen Mats Mattsson var bara 15 år gammal när hans far dog och 

kunde självfallet inte ensam ta ansvaret för hemmanet. Med moderns och hennes 

fOrmyndares samtycke arrenderades därför hemmanet ut till dess Mats själv 

kunde sköta gården. 

Mats var angelägen att överta skötseln av hemmanet så snart som möjligt 

men insåg också att det inte skulle gå utan en kvinna vid sin sida. Han gifte sig år 

1840 med den 18-åriga Anna Carln Hansdotter, men äktenskapet blev kort. Hon 

dog redan år 1843. Två år senare gifte han om sig med 23-åriga Stina Ersdotter, 
med vilken han fick tre barn. Sonen Mats var äldst, född år 1845. 

" 

När fadern dog år 1854 råddes sonen att inlösa sina syskons del i gården. Den 

angågs i delat skick icke kunna ge dräglig bärgning. 

Till våren 1853 hade Carln funnit en arrendator. Det var den 40-årige Gustav 

Mattsson från Edebo som med sin hustru Anna Stina Ersdotter övertog skötseln. 

De fick följande år en son, som emellertid dog efter några månader. Anna Stina 

kunde vara glad att ha fört en egen son med i boet. 

År 1857 kom en ny arrendator till gården. Det var 38-årige Anders Jansson 

som med sin jämnåriga hustru Brita Ersdotter och barnen Anders 11 år och Anna 

Carin 7 år övertog ansvaret. 

Förmodligen innebar övertagandet av hela gården en för stor ekonomisk 

belastning för Mats junior, varför han valde att sälja hemmanet till sjöfararen 

Carl Erik Söderström år 1868. Själv flyttade han till Häverö år 1866. 

Därmed är Norrgårdens hela historia från slutet av 1600-talet fram till vår tid 

dokumenterad. För att göra den levande har den uppdelats i olika epoker. Efter 

texten återges en kronologisk förteckning över de olika ägarna och arrendatorer

na. 

Modern smörkärna 29när seklet var ungt 



Tvärnö idag och imorgon 

Även om Roslagens famn idag är lika charmfull och öppen som vi förnimmer 

den i Evert Taubes lovsång till den blommande ön har förändringens vind inte 
dragit obemärkt förbi. Det nyslagna höet har mist mycket av sin skira sprödhet 

och skördemannen med sina öronskydd inne i traktorhytten förnimmer inte längre 

den förföriska doften av torkat ängshö. Hövolmarna är ett minne blott liksom de 

långa höhässjorna. Att slita hårt i sitt anletes svett slipper man, men man går 

samtidigt miste om de sköna, livgivande pauserna i arbetet och tillfredsställelsen 

över ett slutfört tungt men gott dagsverke. 

Flyttfåglarna från fjärran länder sjunger fortfarande sin lovsång till den nord

iskt ljusa sommarnatten. Men några stämmor saknas. Kornknarrens fräna knar

rande hörs inte längre men de förr så vanliga morkullsträcken, som saknats under 

lång tid, ses nu åter. Dragspelets lockande toner kan man när och var som helst 

locka fram ur sin bandspelare men också den för dagen populäraste schlagern 

eller sin favoritaria framförd på någon av världens förnämsta operahus. Ändå är 

det kanske inte samma upplevelse som vid en svängom till dragspel nere vid 

byggan. 
" 

När vi som kommit litet till åren blickar tillbaka i tiden talar vi gärna om 

"den gamla goda tiden", även om den förvisso många gånger kunde vara nog så 

besvärlig. Ser vi framåt blir det ofta med fasa eller åtminstone med en viss skep

sis. Vi är medvetna om att visans vågor som kluckar mot stranden inte längre är 

det rena vatten som tidigare medgav stora siktdjup. Oljekatastrofer har vi i stort 

sett förskonats från i innerskärgården, men våra närmaste grannöar har haft 

känningar därav. Luftföroreningar har vi däremot inte förskonats ifrån, och vi vet 

inte hur mycket naturen tål ytterligare och vad som händer sedan. 

Men den idag mest brännande frågan är nog ändå -- hur går det med det 

öppna landskapet? Har vi lust och har vi råd att behålla de vackra beteshagarna 

och lövängarna, sädesfälten och lövträdsdungarna? Många andra näringsgrenar 

såsom textil- och skoindustrin, stora delar av verkstadsindustrin osv har inte 

kunnat konkurrera med lågprisländerna, varför verksamheten upphört i vårt land 

och de anställda har fått söka sig annan sysselsättning utan att andra människor 

berörts nämnvärt därav. Möjligen i positiv riktning, såtillvida att priserna stigit 

avsevärt mindre än om varorna hade producerats här. 

En förlust av det öppna landskapet är däremot något som drabbar oss alla -

och för lång tid framåt. Amy och Sven behöver inte känna någon oro därvidlag. 

De har väl förvaltat det arv tidigare generationer anförtrott dem. De kan fröjda 

sig åt lövsprickningen i Norrgårdens skogar och lundar, njuta av de olika årstider

nas blomsterprakt i backarna runt omkring dem med blåsippor, vitsippor, gullvi

vor, liljekonvaljer, Adam och Eva, guckusko, dikesrenens stolta kvanne och inte 

minst trädgårdsrabatternas välansade planteringar. Färgerna är lika bedårande 
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som i ungdomens dagar men dofterna känns kanske inte lika trolskt förföriska. 

Omvårdnaden av gärden har hamnat i goda händer. Amy och Sven känner sig 

nöjda efter ett väl förrättat värv. 

Ingegerd och Thorsten har övertagit ansvaret för hemmanets vidare öden. 

Visst känns framtiden ganska oviss för dem. Vad skogen beträffar har den sitt 

värde orubbat, men vad som skall sås och skördas på åkrarna i framtiden är en 

öppen fråga. Men något stort bekymmer är det ändå inte. Ingegerd orädd och 

initiativrik och Thorsten nära nog en tusenkonstnär, som dessutom håller en 

exemplarisk ordning och finner en glädje i arbetet, de kan se framtiden an med 

största tillförsikt 

Mikael och hans två syskon Gunilla och Christer är så unga att de inte på 

riktigt allvar böljat grubbla över framtiden ännu. Han åker gärna med föräldrarna 

till Norrgården och ser till att motorgräsklipparen finns med på dragkärran. Han 

vet att morfar och mormor uppskattar hans hjälp. Bevis därpå har han blivit smått 

bortskämd med. Han är glad och tacksam över att han fått lära känna sina förfä

der och deras liv. Nu ser han på Norrgården med nya ögon -- och känner kanske 

också förpliktelsen att föra arvet vidare till kommande släkten. 
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NORRGÅRDENS ÄGARE UNDER FYRA ÅRHUNDRADEN 


1675 Matts Ersson 

Hustru Karin Jansdotter 

1710 Erik Mattsson, son till Matts o. Karin 

1713 Hustru Margta Mattsdotter 

1743 Erik Ersson son till Erik o. Margta 

1742 Hustru Cajsa Ersdotter 

1763 1799 Hans Mattsson från Börstil 

1768 Maria Ersdotter dotter till Erik o. Cajsa 

1796 1823 Matts Hansson son tm Hans o. Maria 

1799 Hustru Christina (Stina) Hansdotter 

1819 Mats Mattsson, son till Matts o. Stina 

1822 Hustru Anna Carln Hansdotter l:a giftet 

1822 Stina Ersdotter 2:a giftet 

1845 1866 Matts Mattsson, son till Matts o. Stina 

Flyttat till Häverö 1866 

1832 1868 Carl Erik Söderström 

1850 Hustru Maria Charlotta (Maja Lotta) Ersdotter 

1878 1908 Henning Söderström, son till Carl Erik och Maja Lotta 

1884 Hustru Alma Gustava Mattsson 

1909 1950 Sven Mattsson från Länsö, Börstil 

1913 Hustru Amy Mattsson, dotter till Henning och Alma 

1947 1989 Thorsten Ericsson, Moxboda 

1949 Hustru Ingegerd Mattsson, dotter till Sven och Amy 
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K Ä L L F Ö R T E C K N I N 6 

TRYCKTA KÄLLOR 

F V Radiott, beskrivning över Roslagen 

Diplomatarium Suecanum 

östhammars Tidning år 1912 

Svenska Veckobladet år 1882 

Fäderneslandet år 1883 

OTRYCKTA KALLOR 

Gårdsarkiv på Norrgården 

Landsarkivet i Uppsala 

Ortnamnsarkivet i Uppsala 

Lantmäterienhetens arkiv i Uppsala 

Ortnamnsarkivet i Uppsala 

Riksantikvarieämbetet, Stockholm 

Bygd att vårda - Kulturminnesprogram tör L~psala län 

Frösåkers Häradsrätts domböcker 

Hargs sockens protokoll 

öVRIGA UPPGIFTSLÄMNARE 

Amy och Sven Mattsson 

Astrid Johansson 
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