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måste de ordna och inneha lagfart. De måste också 
göra resor till bank och ta ut eller sätta in kontanter 
för pupillernas räkning. Vruje resa motsvarade ofta 
minstettdagsverke. Resekostnader och "tidsspillor" 
skulle betalas från det kapital de förvaltade. Dess
utom uppbar de arvode för vruje pupilL Detta på
gick i många år. Döttrar blev inte myndiga förrän 
vid 25 års ålder, men bidraget til1 änkan upphörde 
då pupillen fYllde 15 år. Vid den åldern ansågs 
pupillen själv kunnabidra till sinföI'SÖJjning (jfr nu
tida barnbidragsgräns 16 år). 

Av redovisningarna frarngår att änkan under 
1866 för mangårdsbyggnaden fick 500 kr. Detta 
var med den tidens penningvärde en mångfaldigt 
större summa än som kan ha krävts för normalt 
underhåll, vilket tyder på nybyggenskap. Under 
1867 fick hon ytterligare 100 kr av pupillernas ka
pital för "den nya uppförda mangårdsbyggnaden å 
Wester Tvämö". Under året 1870 utbetaldes 16,67 
kr "till enkan för pupillernas andel i inred-ning m m 
i mangårdsbyggnaden". Hur mycket änkan sköt till 
av eget kapital till byggnaden vet vi inte. 

Redovisningarnas uppgifter talar starkt för att 
"enkan" engagerade sig som "byggherre" för en ny 
mangårdsbyggnad i byn på Västra Tvämö, och vi 
kan sluta oss till att den 1870 kommit så långt som 
till inredning. Detta stämmer med den bebyggelse
inventering som Östhammars kommun gjorde 1982 
bl a för att identifiera bebyggelse- och kulturhisto
riskt värdefulla eller intressanta byggnader. 
Inventeraren daterar utifrån byggnadsstilen man
gården till omkring 1870 (se Bilaga sid 47). 

Identifiering av byggnader 
på gamla kartor 

I Väster Tvämö by fanns fYra hemman beteck
nade A, B, C, D, se kartan Bilaga sid 51. Bygg
nadernas identifiering bekräftas av kartan för laga 
skiftet, Bilaga sid 53. På denna fanns i byn fYra 
hemman med de byggnader, som är markerade på 
kartavsnittet. Då denna karta gjordes upp, stod den 
nya mangårdsbyggnaden på plats. Det kanman sluta 
sig till av måttangive1sema för "manbyggnaderna" i 
beskrivningen av "beskaffenheten af hvarje 
delegares skifteslag, byggnader och planteringar". 
Beskrivningen var "Upprättad för bestämmande af 
qvarboende rätten och utflyttningsskyldigheten där
städes" och var "Undertecknad å ämbetets vägnar 

av kommissionslantmätare J. Wallquist och bestyrkt 
av två gode män". (VTB sid 88 - 91). 

Senare har timrade mangårdsbyggnader som 
ännu står kvar från denna tid blivit brädfodrade. Vid 
identifiering av dessa med hjälp av uppmätning av 
ytterrnått måste man därvid beakta att ytterrnåtten 
blir 30 - 40 cm större än gamla angivelser. Man 
angav det "inre" måttet mellan knutarna 

'--LJ 

Tre av byns fyra mangårdsbyggnaderfanns kvar, 
när vi kom till Tvämö, nämligen de som då ägdes 
av Thure Eriksson, A, Gunhild Hörner, B, och Ulla 
Söderström, D. Den fjärde som var betydligt större 
än de övriga flyttades ut från byn till Kvarngärdet 
vid laga skiftet. De två förstnämnda, den första 
ombyggd, är betydligt äldre än sent 1800-tal, dvs 
än den nya mangårdsbyggnad som "enkan" lät 
uppföra. 

Gunhild Hörners hus har vid bebygg
elseinventering (se Bilaga sid 49) daterats till 
omkring 1750. Av fotografiet på omslaget till VTB 
att döma, som visar huset påA innanombyggnaden, 
var detta byggt i samma stil som man
gårdsbyggnaden på Hästhagen på norra sidan av 
Tvämö, och som enligt traditionen på 1700-talet 
flyttats dit från Yttersby på Söderön. 

Skepparens mangårdbyggnad i Mälby finns 
fortfarande välbehållen kvar på fastigheten Mälby 
1: 13. Den är ett 1700-talshus byggd i samma stil 
som huset på Hästhagen. 

Av allt detta kan man rimligen inte dra någon 
annan slutsats än att den nya mangårdsbyggnad, 
som "enkan" av barnens förmyndare beviljades 
bidrag till, måste ha varit huset på nuvarande fritids
fastighet Tvämö 8:11. 

Ibyggnadsbeskrivningarnafrån lagaskiftetfinns 
även brunnar beskrivna. På No 2 5/24 mantal finns 
en bnmnangiven tillsarnmannsmoonågra bärbuskar 
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på tomten. Bärbuskar finns det ännu påspriddastäl
len på tomten. 

Brunnen är av särskilt intresse förvår frågeställ
ning. Denna brunn befinner sig alldeles vid den hus
gavel som vetter mot tomtgränsen. Den har använts 
av sentida fritidsboende ägare intill dess fastigheten 
6:11 år 1974 fick djupborrad brunn (80m), med 
vatten indraget i huset. Den nya brunnen delas nu 
av tre fritidsfastigheter. 

Undantag från skiftes
resolution 

Till "Resolution åLandshöfdinge Embetets väg
nar" angående vad som skall gälla för laga skiftet 
är bilagda "föreningar" dvs överenskommelser mel
lan delägarna om diverse undantag av skifte till ge
mensamt bruk. Berörda delägare i byn har på en 
lång lista bl a förenat sig "derom att vid laga skiftet 
uti WesterTvärnö skall till undantag afskifte räknas: 

Fåfängan (se kartan Bilaga sid 51) 

Brunnsplats å egofig. No 4 efter utstakning 

Av VTB sid 86 framgår att önskemålet om Få
fänganinte blev beviljad. Dennatillföll ErikAnders
son. Detta väcker frågan om det kan ha funnits nå
gon speciell tradition knuten till detta stycke, som 
gjorde att byborna ville undantaga detsamma till all
mäntbruk. 

Samtälld brunn 

Vad gäller brunnen framgår det vid granskning 
av markbitarnas numrering på skifteskartan att 
brunnsplatsen avsåg ovannämnda brunn. Vid senaste 
lantmäteriförrättningar 1963 och 1974 anges det 
ställe, på vilket den gamla brunnen finns, som 
samfållighei Den som vet om förhållandet kan här 
på laga skifteskartan se en liten fårgmarkering för 
samfällighet strax intill mangårdsbyggnaden på 
hemmanet D. Gösta Söderström har berättat att folk 
tidigare kom och hämtade vatten där. Detta tyder 
på att det kanske kan ha funnits problem med 
dricksvattenförsöJjningen i Västra Tvärnö by i 
gamlatider. 

Det torde nu närmast vara att betrakta som en 
lustig kuriositet att denna samfållighet såsom fram
gårav nedan ännu består på papperet endast någon 
meter från huset på en fritidstomt. 

Samiållda brunnsplatsen, fastighetsrättsligt 1963 

5 . .=2.ZL Å~ 19.~.~. tie" I../;..~~ ....+.+••••• 

blev den ! enlighet med dgnoa k:trtl 
verkställda avstyckningsförrä.ttnln, fist- . 
ställd av överlantmätaren I, Stockholm! 
lån; bety~r , 


På ämbetets ,ipar: 

llta.n avc! . 


~;W~ ...~/r~

~ . 
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Väderkvarn Enligt skriften VARLINGSÖ O/ROSLAGENS 

På kartavsnittet i Bilaga sid 51 finns också FAMN - under baronernas tid av Martin Ahlsen 
"wäderqvarn" angiven. Hur det Iörhöll sig med och Anita Aström, Tvämö Östhammar 1995,150 
väderkvarnar f'arvi en inblick i beskrivningen av den sidor jämte 3 bilagor, flyttade år 1894 bonden Per 
restaurerade väderkvarnen påNorrgården, Östra Persson från Värlingsö till Södergården på Tvämö. 
Tvärnö, i skriften TVARNÖ - Norrgården under Där drev han en väderkvarn och en kalkugn (sid 
fYra århundraden av Martin Ahlsen, Uppsala 87). Man kan undra hur mycket det måste blåsa 
1991,33 sidor. Denna kvarn flyttades dit från Länsö for att man skulle kunna mala. En viss vindstyrka 
1888. TtU vilkenkvarn änkan i sinlagankrävde skjuts torde ha behövts for att få tillräckligt snurr på de 
är oklart. tunga axlarna av stockar och de grova hjulen samt 

den ännu tyngre kvarnstenen. Enligt skriften Tvärnö, Norrgårdens 
väderkvarn - Atergivning 13 Sept. 1992, av 

"Loftbod" fråD 1700-taletMartin Ahlsen, var kvarnen på kartbladet upptagen 
På nuvarande Tvämö 4: 12 finns en fin loftbod.i en bouppteckning 1849 som "en "förlorad", dvs 

Den "skjuter rygg", och envar som passerar gamla obrukbar väderkvarn, värderad till "20 Daler 
Väster Tvämö by i tillräckligt låg fart for att kunnaBanco" (se också VTB, sid 78) Kvarnar liksom 
se sig om, kan inte undgå att lägga märke till denna andra byggnader flyttades i transaktioner mellan 
väl bevarade 1700-tals byggnad. Den lär vara hemmansägare. 
Tvämös äldsta byggnad, se VTB sid 37. 

"QvarnGärdet" torde ha f'att namn efter någon 
Vid jämförelse mellan kartan på sid 30 i VTB kvarn. På 1772 års karta har ett område namnet 

med hustomterna märkta A, B, C, och D med de QvarnGärdet. Men det är oss obekant om det 1878 
byggnader som är utritade på stora ägokartan sid fanns någon kvarn kvar på detta område, då 
17 - 18, ser man att loftboden inte skulle kunna ha skepparänkan skrev sin lagan. På 1878 års 
legat på B=Ab. Byggnaderna på stora kartan är ski:fteskartafinns inte den "forlorade kvarnen" kvar. 
inlagda under bilden på loftboden. Det ser ut som 

På öar utan vattendrag var man for drivande av om denna skulle kunna havarit en del av markerad 
kvarnar hänvisad till vindkraft. I arkivhandling längapåC. 
arna och andra källor vid tiden for laga skiftet, som 

Vid laga skiftet på Tvärnö 1878 gällde enligt legat till grund for denna studie, har inga uppgifter 
VTB sid 87 och byggnadsbeskrivningarna sid om elektrifiering påträffats. När elektriciteten kom 
88 - 91:till Tvämö och började användas på gårdarna som 

kraftkälla återstår att närmare utreda. Elektriciteten 
torde ha kommit till Tvämö ganska sent. 

Storskifte Ägare Mangårdsbyggnad Laga Skifte Sentida ägare 

beteckn. 1878 storlekkvm beteckn. mt! avhustomt 


A Anders Andersson 11,3 x 8,3 AaNo l 1/4 Thure Eriksson ,.,....
B Erik Andersson 11,3 x 8,5 Ab No l 1/4 Gunhild Hörner 

'-"-";..C ErikErsson 15,9 x 9,5 BaN02 1/4 utflyttad 

ovanligt stor 


D Jan Andersson 11,9 x 8,9 BbN025/24 Gösta Söderström 
 -' 
1/24 avsöndrad 

"... 
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Enligt beräkningen i skiftesakten, som låg till 
grund för vad delägarna skulle punga ut med för 
skiftets genomförande, gjorde Erik Ersson inför sin 
utflyttning till nuvarande Kvarngärdet ett byte med 
Erik Andersson av till synes tämligen likvärdiga 
byggnader. Anteckning om bytet finns i skiftes
handling som visas på sidan 18. 

'Till följe därafatt Eric Erson bortbytt sitt 
Brygghus medundantag afmuren samt sitt stall 
och sina 2ne bodar till ErikAndersson mot dennes 
bod, stall och svinhus afses med Nro 2, 3 och 4 
h .. .-h, "arOjVan.... 

Detta byte torde förklara att loftboden står kvar 
på mark som enligt uppmätt avstånd till "Gunhild 
Hörners" hus en gång har varit hustomt C. 

~ .."'" .......
- --<-';4'':"';.. .. 
-"" .. ' . 

~~a:'h: 
'rlf . ,.) 7. 

Loftboden 

(Foto BL 1997) 
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Wärderings-instrument öfver den kostnad som erfordras för uttlyttningsverkställande af 
nedanstående delegares i Wäster Tvämö skifteslag byggnader m.m.; författadt 1878 
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"Rekorderlig" änka 
Johan Bernhard Andersson kom högst på listan 

för kvarboende. Såsomvi sett vägde för placeringen 
beskaffenheten av ägda byggnader tungt. En fråga 
av intresse i sammanhanget är om det påhemmanet 
D fanns någon gammal mangårdsbyggnad som ri
vits senare, eller om änkan med familj kan ha bott 
påannat ställe under byggtiden. Det senare förefal
ler av husförhörslängder attdömahavarit fallet Hur 
det än må ha varit med detta torde Johan Bernhard 
Andersson med hustru vid skiftet kunnat åberopa 
inflyttning tillsammans med svärmoderns familj i en 
präktig ny mangårdsbyggnad på "sitt ägandes hem
man". 

Av de skildrade transaktionerna anar vi en fö
retagsam änkas skickliga planering. Hon omnämns 
i den muntliga traditionen med stor respekt som 
"änkan" och harkarakteriserats som en "rekorder
lig änka". Rekorderlig betyder enligt ordboken 
präktig, ansenlig. Detta jävas inte av hennes präk
tiga namnteckning med tillägget Enka, som bevis 
på hennes myndighet. Tiden dåhon identifierades 
som Jans Dotter hade hon nu bakom sig. 

. ~./:: _Lp/ v 
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De treförsta undertecknarna har lagt till bomärken efter sinaförnamn. 

Hennes namnteckning nedan som Enka är 
hämtad:från ett kontrakt med Båtsman Erik Öhman 
återgett som bilaga i TFN 1991, sid 23. I detta 
kontrakt har Pettersons Enka "tillslagit ett stycke 
Slotta så kallad Lillgärdet; äfvensom Anders 
Andersson och Anders Erssons Stärbhus tillslagit 
ett stycke Slotta, så kallad Badstuguhagen". 

Änkan Anna Stina Pettersson bodde enligt 
husförhörslängder på No 2 vid sin död 1890 och 
hade då förhoppningsvis länge haft glädje av det 
p r ä k t i g a h u s hon lät uppföra och kunnat 
utnytgasin lagan. 

Vid auktionen efter Gunhild Hömer gick ett för
nämligt allmogeskåp för 8 000 kr. Enligt traditionen 
på Thures gård hade nederdelen av skåpet tjänat 
som bänk i källarstugan hos änkan. Efter henne 
hamnade delarna i mopsatt skick hos Hömers och 
blev kökets praktpjäs. Ett liknande skåp finns kvar 
i köket i huset på 8: 11. 

Anna Christina Petter Sons Enka var vid sin 
död 64 år gammal och hade då varit änka i 28 år. 
Dödsorsaken finns inte angiven i dödboken. 

~._ -L~)- \/;-{ 

Änkans nya hus på Tvärnö innebar i jämförelse 
med huset i Mälby höjd bostadsstandard för hen
nes familj [4]. 

EXKURS. I Mälby finns det en tradition bland efter
kommande till häradsdomaren J. P. Wedin, som efter 
skepparens död gjorde transaktioner för änkans räkning, 
att häradsdomaren och nämndemännen var med om den 
sista avrättningen på Frösåkers härads avrättningsplats 
vid Börs~Dödsdomen föll 18S8. Den avrättade var itIr 
båtsmanjdräng, som slagit ihjäl sin hustru och dränkt sina 
två barn. (Gräsö hembygdsförenings båtsmansinvente
ring, gjord på 1990-talet, Göran Törnkvist, Söderboda). 
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I En skepparänka bygger nytt 

Ö 

Hur gick det för mågens familj? 

[Ur hus:förhörslängder] 

llii Arm 

onden Johan Bernhard (Jan) Anderssons familj 

FOO:l 

Frsk BondenJohan(Jan)BemhardAndersso 18525/1,BISt 192315/12 magkräfta 

HanshustruAnnaCarinPettersson 185217/1O,Hrg 191124n giftl8771211 
medBondsonfrånI..ånga1ma;dödsorsaknjur-och4järtlidande 

Barn: 

JohanAdoJf 187929/12,Hrg 188014/4 

Hulda 18812213,Hrg 18863/11 tubedder}X\ 
hjernan/enligt läkare/ 

Johan 18881615,Hrg 18941;9 di&ri 

Av husföhörslängd 1881 kan vi utläsa att familjen hade piga och att änkan tillsammans med dotter 
JohannaCharlottadåboddepåsammahemman. 

År 1905 sålde Jan Andersson familjens fastig ahagen. De var då bägge 53 år gamla. Janne dog 
het på 5/24 mantal till Mattias August (Matton) 71 år gammal och Anna Carin 59 år gammal. 
Åström, som flyttade till Tvärnö samma år. Om Under sin tid på stamfastigheten fick makarna -Åströms :följer mer i Del II sid 29. Det hade då två pojkar med namn efter "änkans" tidigt avlidna 
blivitför tungt för Johan Bernhard att bruka gården ilJohan och Johan Adolf. Även Jannes och Anna 
(se VTB sid 62). På "gamle dagar" som då med Carins pojkar dog tidigt bara knappt 5 månader 
nutida åldersmått kunde inträffa ganska tidigt, flyt resp drygt 6 år gamla De fick ocksåen flicka Hulda DItade Janne och Anna Carin till en lägenhet på Bod som dog tidigt bara drygt 5 1/2 år gammal. Döds
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En skepparänka bygger nytt 

ÖVersikt 

ÅTGÄRD Årtal 
Ägare Fastighet (mantal/area) Transaktion (antal är) 

ABCD STORSKlFTE 

?t~) 
Johan Petter Pettcrs.lJon 22 (1/4) 23(1/4) 
änkan Anna Stilla / \ ~ fastebrev, arv 

25 (1/48) 26 (l 148) 

Johan Bernhard Andersson 2~4/24) [116] 

l'Matton Åström" 24(5/24) 

/\
James Frank Eriksson 27 (49/240) 28 (11240) 

Jirik Helge Astrom 

Oskar Karls.w:m 

G(J.~ta SlJderstrtim 
(var bosatt i Borås*) 

6:1 (1357/6000) 

Arvskifte /\
Gösta Söderströms arvingar 

Stamfastigheten 
uppgått i 

+
8:1 -----__--jIio.)

J 

(~4000 m2) 

.ij, 
(- 4000 2) 

(Jr 
6:11 (-3700 ml ) 

Jr 
8:11 (....5000 ml ) 

10: l il'8:11 (3000 rn2) 8:12 (2000 m2) 

Ulla Söderström Bern! &. Hanne/ore 
(Borås) * Lindberg (Storvreta)**'Fritidsboende 

LAGA SKIFTE 
köp, hustrus arv 

köp 

sålt 1/240 
tiD 
O.lJkar F..din 

köp 

köp 

köp 
byten 
avstyckning 
sammanläggning 
NUMMERREFORM 

upplåtelse till 
Ulla Söderström* 
köp 
avstyckning 

1773 

1862 

1878 
1878 
(27) 
1905 

(24) 

1929 

(I) 
1930 

(7) 
1937 

(6) 
1943 

(14) 

1957 

1958 

1959 
1961 
1963 

fastighetsreglering 1973 

arrende 1974 
köp 1986 
avstyckning 1987 

orsaken f'ör Johan Adolf som dog som baby finns 
inte angiven. 

Av f'ödelse ochdödsår framgår att det inte fanns 
mer en ett barn i livet samtidigt i den nyamangårds
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byggnaden under den tid familjen bodde där. Un
der det senaste decenniet de bebodde gården var 
det barnlöst där. Barnsjukdomarna med den stora 
barndödlighetenmåste havållat f'öräldramamycket 
bekymmer och sorg. 
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En skepparänka bygger nytt 

Flyttad till Bodahagen blev Johan 
Bernhard änkeman 1911. Som änkeman 
höll han sig med hushållerska och dräng. 
Hushållerskorna stannade omkring ett år 
innan de avlöstes av nästa. Det synes inte 
ha varit några såkallade trotjänarinnor. En 
hushållerska medförde enligt husrorhörs
längd en utomäktenskaplig son. Under ett 
år bodde på lägenheten förutom hushål
lerska också en timmennansänka 

Som änkeman umgicks "morbror 
Janne" med de närboende släktingarna och 
har satt spår i den muntliga traditionen. 

Vilka som bodde på stamfastigheten 
Wester Tvämö No 2 (2:4), senare 2:7, 
under åren som följde efter laga skiftet 
1878 fram till nutida sommar boende, har 
varitföremål för särskildautredningar, som 
visar att efter änkan bodde mågens familj 
kvar till 1905. Resultatet är redovisat i 
översikt på föregående sida. 

Interiörer från sal och kök 

Breda handbilade golvplankor. Rikligt medfönster ger ljus interiör. 

(Foto BL 1998 med tillåtelse av Ulla Söderström) 

Svarta luckan tillhör ursprunglig bakugn. 
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En skepparänka bygger nytt 

Ett ytterligare exempel på lagan 
Om Janne och Anna Carinhade utfärdat någon 

lagan är oss obekant. Men det hade Anna Carins 
syster Johanna Charlotta gjort med besked. Hon 
blev gift med Matts Göran Mattsson och flyttade 
som gift till det hemman som senare blev Thure 
Erikssons genom att denne gifte sig med Johanna 
Charlottas dotterdotter Margit. Nu bodde tre ge
nerationer mödrar i samma familj. Johanna Char
lottas och hennes mans gemensamma lagan ger en 
ytterligare intressant inblick i "pensionärernas" lev
nadsvillkor på Tvärnö vid den tiden. Det är också 
intressant att jämfora dottern Johanna Charlottas 
lagan med modem Anna Stina Pettersons ovan åter
givna lagan. Matts Görans och Johanna Charlottas 
lagan fanns som bilaga till ett inteckningsprotokoll 
från Frösåkers Häradsrätts lagtima vårting 15 
maj 1911 §9, arkiverat vid Tierps tingsrätt. 

Johanna Charlottas (född Pettersson) lagan 
....... Ock blef nu inteckning meddelad i ett 

fjärdedels mantal Wester Tvärnö no 1 i Hargs 
socken till säkerhet för de undantagsförmåner, 
som genom ofvan intagna handling tillforsäkrats 
Matts Göran Mattson och hh Johanna: 

"Jag Matts Göran Mattsson medmin hustru 
Johanna Charlotta Mattsson i Tvärnö, 
förbehåller oss afdet under denna dag till Wiktor 
Jansson och hans hustru Amanda Augusta 
Mattsson i Tvärnö försålda ett fjärdedels mantal 
frälseskatte N:o 1 Tvärnö följande undantags 
och laganvilkor nemligen under bägges vår 
lifstid Till boningsrum bägge vindskammarena, 
som afhemmansägaren iordningställes till ett 
beboligt skick, skrubben öfver förstukammaren, 
begagnade del i gårdens bakugn, brygghus, 
kvarnboden, andel i källaren, samt årligen 2 
tunnor råg ren och ton; 1 fjerding ärter, 35 kg. 
hvetemjöl 2 tunnor potatis, samt å vel ansad 
åker, sätta 1 fjerding potatis, 2 kgr. ull, 10 kg. 
kött, 10 kg. Fläsk, 3 storfamnar ved deraf en 
famn klufven kastved och 3 famnar så kallade 
bångved samt dagligen 2 liter nysilad nljölk, 
skjuts till Kvarn och nödiga resor medpassande 
åkdon och skall dessaförmåner till oss utbetalas 
före den 1 November årligen och skall 
ofvanstående förmåner till oss årligen utlemnas 
fastän förre legahjonet lefver, men så snart 

legahjonet Sofia Mattsdotter aflidit och hennes 
fördel upphört slopas ofvanskrifna 
laganförmåner och det nu efterföljande träder i 
dess ställe och gör sig gällande. Till boningsrum 
bägge kamrarne på gården, samt till förvar av 
våra kläder skrubben ofver förstukammaren, 
begagnande del i gårdens bakugn, brygghus, 
kvarnboden, plats i källaren för våra rotfrukter, 
samt årligen 3 tunnor råg av god beskaffenhet, 
1 fjerding ärter, 50 kilogram hvetemjöl, 3 tunnor 
potatis samt å ve/vårdad åker sätta 1 jjerding 
potatis, 2 kilogram ull, 4 kilogram Lin, 15 kg 
Fläsk, 15 kilogram kött, 4 storfamnar ved deraf 
1 famn klufven kastved och 3famnar så kallade 
bångved som av jordägaren hugges, hemforslas 
och lägges under tak, så att den är torr, samt 
dagligen 3 liter nysilad mjölk, Skjuts till Kvarn 
och nödvändiga resor medpassande åkdon och 
skall dessa förmåner till oss lämnas före den 
1 : sta November årligen. 

Wester Tvärnö den 6 Mars 1911 

M G. Mattsson Johanna Charlotta Mattsson 

Ofvanskrifna lagariförmåner förbinder vi oss 
till alla delar utgifva och uppfylla och till 
säkerhet för ofvanskrifna förmåner beviljas 
inteckning i vårt egande 1/4 mantalfrälseskatte 
N:o 1 Wester Tvärnö. 

Wiktor Jansson Amanda Jansson 

På en gång närvarande vittnen 

Johan Wedin Erik Andersson" 

Laganinstitutionen gerkultmhistoriskt värdefulla 
inblickar i hur man tryggade ålderdomen på 
landsbygden under laga skiftets tid. 

Det var detaljerade krav de omnämnda 
kvinnorna ställde. Med mor och monnor på sam
ma gård i dagligt umgänge och längre tillbaka 
monnors mor i närheten, hölls den muntliga 
traditionen levande av mödernet, och blev inpräntad 
och gjorde intryck på de yngre generationerna 

Det berättas att några av barnen en gång vid 
lek på loftet hittade lådan med gårdsarkivet och 
rotade bland gamla fotografier och papper. Detta 
upptäckte monnorn och sträckte upp dem ordent
ligt. Barn skulle inte :ta läsa sådant som hade med 
de avlidna att göra. På den tiden hände det att man 
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på fotografier korsade över ansiktena på avlidna 
och antecknade dödsdatum. Tyvärr underlät man 
oftast att för kommande generationer anteckna 
namn på porträttfotografier. De närmast efter· 
kommande kände ju väl igen ansiktena. Detta 
föranleder att nämna något om attityder och seder 
inför döden. 

Farorna på sjön, som öbor lever nära, risker 
för o1yckor och våda i det hårda dagliga arbetet i 
skog och mark samt hjälplösheten inför dödlig 
sjukdom, innebar att man i bygemenskapen kanske 
hade ett mera påtagligtmedvetande om sin dödlighet 
och dödens närhet än nu. 

Traditionen vet också förmäla att det rorekom 
att man i någon ekonomibyggnad på hemmanen 
hade en likkista stående i beredskap. (Jmf. Märta 
Baumans berättelser i TFN 1989 sid 22 om 
svårigheter vid ett dödsfall på vintern). I äldre tider 
vid större kalas, som kunde vara i flera dagar, kunde 
i värstafall vå1dsamhetermed dödlig utgång inträffa 
Enligten tradition återgiven i bygdehistorisklitteratur 
kunde det förekomma att man för sådana even· 
tualiteter hade svepning i beredskap. Någon skriftlig 
dokumentation om huruvida sådana seder fanns på 
Tvärnö har jag dock inte träffat på. 

Vi harnu tagit del av och kommenterat Johanna 
Charlottas lagan. Ett vackert dokument av helt annan 
karaktär finns bevarat. Det är ett avskedstal vid 
hennes konfirmation, "tillegnat Johanna Charlotta 
Petterson" av hennes konfirmationspräst: 

Johanna Charlotta Petersons konfirmations
brev 

"Afskedstall 

Till Nattvardsbarnen i Harg, den 16 Juni 
1872 av Hr. Johan Nordenson. 

Innan jag nu nedstiger ifrån detta rum vill 
jag också säga ett farwäl till Eder, mina unge 
dyre vänner, som på sista tiden varit mina 
lärjungar. Jag vill säga Eder ett hjertligt tack 
för alla de stunder som vi gemensamt med 
hvarandra hava talat om wägen, sanningen och 
lifvet. Dessa stunder hafva varit så kära. Jag 
har så ofta kändt mitt hjerta varmt därvid. Jag 
har så ofta däraftyckt mig blifva förd närmare 
den dyre käre Frälsaren Jesus Kristus och hade 
detta varit fallet tifven med Eder, älskade Barn; 

harjag medmin undervisning kunnat leda äfven 
Eder till den saliga Frälsarefamnen - o, huru 
glad, huru lycklig skulle jag icke känna mig. Har 
jag genom Herrans nåd kunnat för Eder peka 
på Guds Lammet som bar verldens synder, så 
att I hellst afallt nu under Edra unga år och allt 
framgent i lifvet ären beslutne för att taga Jesus 
korset på och bära det intill döden - och då är 
det sannerligen ickeförgäfves, som vi [sjunga] 

....... ..Du ej borttappa vill; 


Du för till rätta lifvet 

Allt hvad dig hörer till, 

Dit värdes mig ock föra, 

Attjag må Dig tillhöra 

I tid och evighet. 

Detta tal är tillägnadt Johanna Charlotta 
Petterson å Wester Tvärnö i Harg, den 18 Mars 
1873 afHennes barnalärare. 

C. Leujberg 

Nordenson var troligen medhjälpare till 
kyrkoherden. Brevet är skrivet med skönskrift. Den 
tidens sekreterare, Häradsrättens protokollförare 
och skrivare, som erbjöd qänster var mästare i snirk· 
lad skönskrift. Det är en fröjd :för ögat såväl som 
för språksinnet att läsa gulnade protokoll och av 
vanaskrivare omsorgsfullt gjorda avskrifter av hand
lingar, som sökande företedde inför rätten. Detta 
var före skrivmaskinernas ochkarbonpapperens tid. 
Detta dokument understryker också ytterligare 
kyrkans betydelse som traditionsbärare. 

Häradsrättens och kyrkans 
betydelse rör livet i byn 

Mötet med laganinstitutionen i föreliggande 
undersökning återspeglar Häradsrättens och tingets 
betydelse. Frösåkers härads tingsrätt med säte och 
tingshus i Östhammar var Tvärnöbornas 
inskrivningsmyndighet. I inskrivnings- eller 
inteckningsprotokoll finns såsom vi sett mången 
lagan bevarad. Lagtima ting höst och vår spelade 
en stor roll för byborna. Häradsrätten utmätte inte 
blott straff :för brott eller avgjorde tvister mellan 
bybor utan hade också vittgående uppgifter av 
betydelse :för det dagliga livet i byarna. Hemman 
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och mantal var förknippade med jorden. Vare sig 
man var ägare, arrendator, inhyst eller hjon, hade 
transaktionermedjordbitarbetydelse för det dagliga 
livet. Härvid måste lantmäteriet och lantmätare 
anlitas och tinget föra protokoll för meddelande av 
lagfart. Häradsdomare och lantmätare var 
betydelsefullapersoner. 

Även kyrkan och prästerna var betydelsefulla 

. . - - , 

.... At'tsvärja· ·a,..beVispa.~~I.tqnd~ 
bildningoeh·····kultur. 

för byborna Somfolkbokföringsmyndighet kallade 
kyrkan alla regelbundet till husförhör. Dessa hade 
en mera vittgående funktion än blott kontroll av 
kunskaper i katekesen och att man ful1gjort 
"obligatorisk" kyrkogång. I husförhörslängder 
bokfördes födelse och död, men i kyrkböckerna 
kan man också finna anteckningar från vilka man 
kan dra slutsatser om bybornas vandel. Hus
förhörslängdemaär en ovärderlig källa till kunskap 
om förhållanden i gångna tider. 

Man kallades till husförhör i någon gård i byn 
vare sigman levde i grannsämja, vilket de flesta nog 
gjorde, eller i osämja Husförhörsinstitutionen hade 
en viktig social funktion för sammanhållningen i 
byarna och kyrkogång var betydelsefull för 
kontakten mellan de olika byarna i en bygd. 

De nutida återkommande gudstjänsterna i 
Tvärnö skolaoch i Raggaröns Blåbandslokal kanske 
kan ses som någon slags kvarleva av den sociala 
funktion, som husförhören på sin tid hade. Sentida 
Tvämö- och Raggaröbor vare sig de är bofasta eller 
sommarboende undrar över att Raggarö hör till 
Börstils socken och Tvärnö till Hargs socken, vilket 
ur geografisk synpunkt verkar underligt, men detta 
har sin förklaring i förhållanden vid tiden för skiftet. 

De flesta bybor dog hemma med undantag av 
dem som dog i olyckor eller blev borta på sjön. 
När den sista stunden var kommen kunde det bli 
sockenbud, och präster eller pastorsadjunkter måste 
vara bredda att när som helst rycka ut Detta kunde 
vissa årstider eller vid dåligt väder innebära stora 
svårigheter i öbygder. Om umbäranden vid 
omhändertagande av döda innan det fanns 
begravningsbyråer berättar Märta Bauman i TFN 
1989. 

Kyrka och skola vakade över moral och goda 
seder. I Tvärnö skola vakade överheten i form av 
porträttpåKung och Drottningöverundervisningen. 
På en tavla stod det: 
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(Signerad E. Ekho/m 1905) 

Dessa inventarier finns kvar i skolsalen ännu i 
dag. (För Tvämö skola se skriften TFN TVARNO 
SKOLA En liten historik av Anita Åström och 
Sonja Edin, 1988). 

SLUTSATS 
De uppgifter som här kommit fram daterar hu

setpå Tvärnö 8: 11 till någon gång mellan 1865 och 
1868 och ger vid handen att änkan Anna Stina PetM 

terson låtit bygga detta hus, sannolikt med sikte på 
att den blivande mågen och hennes äldsta dotter 
vid laga skiftet skulle:ra bo kvar. 

Undersökningen ger också en bild av hur mö
dosamt det kunde vara att i kampen för ti11varon 
genom legala transaktioner inför laga skiftet för
värva sammanhängande ägor av brukbarjord och 
skog. Dessa transaktioner liggertill grundför senare 
tiders avstyckning och försäljning av mark för 
fritidsboende. Vruje fritidsfastighet har på ett eller 
annat sätt sina rötter i transaktioner vid laga skiftet 
och en lång intressant bygdehistoria 

M 
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Noter 

Förklarande och kompletterande upplysningar jämte faktainformation 

[l] 

Laga skiftesresolution ilir Öster Tvärnö kom 1844, for 

Raggarön 1857 (verkställd 1861) och for Väster Tvärnö 

1878. 


[2] 

Av sockenangivelserna vid barnens fodelsedata framgår 

att familjen flyttade till Mälby mellan Eriks och Johanna 

Charlottas födelse 1854 resp 1856. 


[3] 

Mantal var ett begrepp som låg till grund ilir beskattning 

av hemman. Ett mantal "avsåg ett hemman som nödtorf

tigt knnde fOrsörja en familj" (Ablsen). Bönder, som inne

hade mindre än ett mantal, måste ilir forsörjningen också 

ägna sig åt inkomstbringande värv vid sidan av jordbru

ket, och livet kunde bli ganska rörligt. 


Skattesystemet var komplicerat. För kronoskattehemman 
uppbars skatten direkt av kronan. För frälseskattehemman 
uppbars skatten av frälset, dvs ursprungligen adeln. Denna 
ordning upphörde inte förrän frälset avskaffades genom 
beslut 1866 om ståndsriksdagens upphörande och avskaf
fande av frälseprivilegier. Vid skepparens död 1862 be
stod ännu den gamla ordningen, och det tog tid att av
veckla den. 

[4] 

Skepparens hus står ännu kvar på Mälby 3:5. Be

byggelseinventeraren ansåg huset "speciellt värdefullt" 

och "en större undersökning önskvärd". 


Anm. l hus från denna tid hängde på krokar i kökstaket sk 
kronstänger. På dessa hängde man upp allt från t ex bröd (knlIck
ebröd, paltbröd) till strumpor. Dvs allt som behövde torkas. 

Skepparens hus i Mälby 

Detta hus har femdelad så kallad korsplan, mindre till ytan 
än änkans nya hus. Denna planlösning var den vanliga 
för allmogens hus, med en skorsten. Större hus 
("herrgårdsmodellen") med två skorstenar hade sexdelad 
plan med sal mitt i huset. Huset i Mälby har höjts (kanske 
efter Skepparens tid) med extra timmervarv ilir att få mer 
utrymme ovanpå. I höj d med verandans takås vittnar ett 

igensatt uttag efter lunett (halvmånformigt, segmenterat, 
dekorativt fonster) ovanfOr ytterdörren om den senare 
ombyggnaden. Huset har stående lockpanel och knut
fodringen är rundad genom att man ställt runda 
stolp segment i knutvinkeln. Denna typ av knutfodring är 
ovanlig. 
Yttre fodring av timmerväggar blev enligt en sagesman 
vid Upplandsmuseets kulturmiljöavdelning mera allmänt 
möjlig genom sågverkens tillkomst. Allmogen kunde nu 
kosta på sig panel. Äldre mangårdsbyggnader har stå
ende lockpanel. Änkans hus har stående spontpanel från 
sockel till ilinstrens underkant och därifrån och uppåt lig
gande. Detta panelskick började användas från mitten av 
1800-talet. 

[5] 

Ör är enligt ordboken "låg holme omgiven av grunt vatten 

med stenblock". Detta ör har vi i namn som t ex Öregrund 

och ärskär. 


[6] 

Om sockengränserna jmfMartinAhlsens skrift om Norr

gården, sid 16. 


[7] 

"Arken" och framfor allt dess skeppares betydelse for for

bindelsen med Östhammar och for livet på öarna fmns 

skildrad i ett bidrag till Östhammars Tidning till Svens 50
årsdag 1953. Detta är återgivet under "Jubileum påArken" 

i skärgårdsboken l storm och stiltje av pseudonymen Bi 

De Vmd, Förlag Ekbomstryck, Östhammar, 1954,227 sidor: 

"Måndagen den 27 juli borde flaggan vara hissad i topp 

på ångbåtsbryggan i Östhammar då mjölkbåten "Arken" 

lägger till, vid l /2 l O-tiden ty då fYller befälhavaren Sven 

Söderström 50 år och nog har väl han och "Arken" betytt 

så mycket for skärgården att de äro värda en flagga i topp 

på bemärkelsedagen. I ur och skur ger han sig ut med sitt 

sjösäkra fartyg. Han håller omutligt tiderna och den som 

inte infinner sig till bestämda avgångstider ... får 'stanna 

hemma" (sid 215). 


[8] 

Sven Söderström 1903 -1979 

Född i Valö. Hemmansägare på Södergården. Men mera 

kapten på Arken, den kopparbottnade båt, som han frak

tade mjölk och passagerare med innan bron vid Tuskö 

fanns. Båten, som han bogserade timmer med och ibland 

bistod sjöfarare i nöd. I mörka och farliga nätter navige

rade han efter klocka och stjärnor. Hans glada skratt ekade 

över Tvärnö. Inez och hans hem stod öppet for alla. Han 

var en utpräglad sällskapsmänniska, men också en 

envising, som inte gick att rubba. En Glad Trubadur också 

iTY. 


Bildtexten till ett stort porträtt av Sven vid ut
ställningen Tvärnö Förr och nu 1996. 
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En skepparänka bygger nytt 

DEL II 
Från sommarboende i 

traditionsrik bymiljö 


Denna del tar upp iakttagelser i vår 
fritidsfastighets nännaste omgivning och mera 
personligt färgade egna hågkomster knutna till 
personer, byggnader, ägor och sjön, jämte håg
komster:från ännu levande muntlig tradition såsom 
vi sentida sommarboende mött och uppfattat 
traditionsbärarnas berättelser. 

Sommarstugebyggen 
Författaren till dessa rader, liksom Ulla Söder

ström bördig från Boråstrakten, och Ulla var 
barndomsvänner. Familjerna umgicks och vi barn 
var glada i omkring den 10 år äldre UUa, som blev 
barnträdgårdslärarinna 

Jag kom som ungkarl till Phannacia, Uppsala, i 
december 1961. Där berättade kollega Hans Jenner 
om sitt sommarstugebygge på Tvämö påen från 
Södergården avstyckad tomt. Dåjag berättade att 
jag känner en barndomsvän, som bor där om som
rarna, lockade han mig till sitt bygge på själva första 
maj. Sedan dess harTvämö utövat en oemotståndlig 
dragning på f6rfattaren. Jag glömmer aldrig med 
vilken imponerande yrkesskicklighet Thure Eriks
sons bror, Albert Eriksson från Älvsnäs, med pre
cision spikade golvet i Jenners storstuga. Med två 
eller tre schvungfulla hammarslag var vmje spik på 
plats utan att ge ett enda märke i golvbrädornas 
kanter, som nu kom dikt på plats. Brädorna var av 
utsökt kvalitet och hade ratt torka några år, så att 
inga springor senare skulle uppstå. Beträffande Al
bert kan det vara värt att nämna att han hade en 
stor motorbåt helt i furu med perfekt underhållen 
träyta utan en enda fläck av blånad. 

Kontakten med Jenners bygge var den första 
impulsen till attjag senare kom att sättaupp en stuga 
på mark som vi arrenderade av Ulla. Min rorsta tid 
på Tvämö innan jag var gift, övernattade jag i UUas 
sjöbod. 
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Gamla byggnader och bygg
nadsrester 
(Se kartan Bilaga sid 53). 

För att f6rstå förhållandena vid laga skiftet har 
det varit av intresse att identifiera rester av gamla 
ekonomibyggnader omnämnda i skiftesdoku
menten. 

Smedjor och linbastur 
Genom uppmätning av mossbelupnarektangu

lära rester av stengrunder har läget av badstuga N o 
8 (VTB sid 90) tillhörig Eric Ersson kunnat identi
fieras. Mitt emot ligger smedja No 11 (VTB sid 
89) tillhörig Erik Andersson, vilken han delade med 
Anders Andersson. Resterna är så väl bevarade att 
det finns en knut kvar av ursprunglig höjd, 1,8 m. 
Av detta kan vi sluta oss till var Svinvallen var 
belägen. 

På sid 86 i VTB anges styckena nr 1682 - 1683 
som Svinvall. Det förefaller därf6r rimligt attantaga 
att den byggnad som ligger på stycket nr 1683 på 
1878 års skifteskarta kan ha varit Johan Bernhard 
Anderssons smedja (byggnad No 11, sid 91 ivm), 
som han delade med Eric Ersson. Skiftes
handlingarnabenämner den "smedja på Svinvallen". 
Några synliga rester av byggnadens grund har dock 
inte kunnatupptäckas. Allt är överväxt, och härfinns 
rum för undersökning av vad som kan döljas av 
byggnadsgrund under marktäcket. 

På "Lillgärdet" vid skepparänkans tomt har det 
enligt muntlig tradition odlats lin. Vid den del av 
detta gärde, som på l 773 års karta kallas 
"Badstugu Wretn" finns vid vägen till Senmyran en 
mossbelupen stengrund, som enligt muntliga upp
gifter från 1920-talet tillhört en linbastu. En och an
nan tegelsten av samma slag som använts till skor
stenen i Eric Anderssons smedja sticker upp ur 
mossan. Av detta finner vi det rimligt att anta att 
Johan Bernhards badstuga No 9 låg här. I hus
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grunden står en tall och tätt vid husgrunden stora Senmyran heter på vissa kartor Sä-myran med 
skogsträd. Av det faktum att det funnits eldstad i betydelse sjömyr. Enligt uppgift från MartinAhlsen fia 
byggnaden kan vi sluta oss till att den omedelbara fanns på gamla kartor här en mindre sjö. Man kan me 

på 
Det skulle havarit for eldfarligt. 87) på Johan Bernhards skifte härrör från någon 
närheten då den byggdes inte kan ha varit skog. undra om benämningen "Brandstycket" (VTB sid 

Da 
skogsbrand i svunnen tid? tA 

På 
HoVad som återstår av Erik Anderssons smedja 

(Foto BL 1998) 
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Av byggnads beskrivningen inför laga skiftet 
framgår att allafYmhemmanen i byn hade badstugor 
men delade på två smedjor. Av badstugorna låg två 
på Svinvallen. Här står det på 1773 års karta 
Badstuguhagen, så benämningen av markstyckena 
efter användning synes havarierat under tidens lopp. 
På den gamla kartan benämns två ställen 
Humblegård och ett ställe Kåhlhage. 

Källarstugan 
Källarstugan på änkans gård låg i en länga som 

ingick i kringbyggnaden av gårdstunet. Sist i raden 
efter källaren vettande mot mangårdsbyggnaden låg 
en bod, som användes som förråd. Trappan till 
nnnmet ovanpå källaren nämns alltid i den muntliga 
traditionen. Källarstugan finns förevigad på en 
målning från I920-talet av signaturen A. E. 
(omslagsbilden), som står för bonden Albert 
Eriksson från BraxenboL 

Han var en mångsidig, mångsysslande konst
närsbegåvning, som arbetade i trä, snidade, målade 
porslin och även en och annan tavla. Tavlan med 
källarstugan var en bröllopspresent till Oscar 
Mattson och Lydia, född Åström. De är omnämnda 
i skriften V ARLINGSÖ, Ö iRoslagensfamn. Lydia 
bodde som barn på gården. 

Om källarstugor kan sägas att det gällde att på 
bästa sätt utnyttja allt som kostat möda. En bra 
jordkällare i sten var lämplig grund för en mindre 
stuga ovanpå. På hemmanet B finns källarstugan 
kvar, VTB sid 13. 

Aströms 
Ettgärde, somtidigare tillhört"enkans"hernman, 

kallas idag Åströmsgärdet. Namnet härrör från 
Matton Åström, som köpte av Johan Bernhard 
Andersson och hans hustru 1905. 

Matts August (larsson) kom från Karlholm och 
tog namnetÅström, när han flyttade till Tvämö. Han 
varenligtkyrkoboken bördig från Vessland ochenligt 
VTB sid 41 son till en Erik Larsson, som tidigare 
bott på hemmanet. Namnet "Matton" var ett 
"smeknamn" som han enligt traditionen tilldelades 
aven äldre man vid namn Vettergren, som någon 
ellernågra somrarbodde i den sk "DövkalIes stuga" 
(om denna stuga se VTB sid 64) och senare hyrde 
på Bodahagen. Det är troligen ett misstag att detta 
namn angetts på lagfartsbladet. 

Efterkommande till Åströms sarnttill grannaroch 
vännertill familjen vet berättaatt familjen, som hade 
många barn, om sommaren flyttade ut i källarstuga 
och "bodar". Maten lagades i källarstugan, som 
först hade öppen spis men senare förseddes med 
järnspis för detta ändamål. Ett skäl uppges vara att 
man inför sommaren fejade putsade och gjorde fint 
i mangårdsbyggnaden. Den skulle ståfin och städad 
för att ta emot "främmande", som kom på besök 
om somrarna, men man sov även om somrarna i 
övervåningen. Det var endast de dagliga bestyren 
som flyttades ut. Åströms hyrde inte ut mangårds
byggnaden till"sommargäster". 

Matts August Aströms hustru Anna Maria dog 
1923 i spanska sjukan, vilket var ett hårt slag för 
familjen. Åström d.ä. flyttade omkring 1930 till 
Bodahagen och sålde då gården till James Frank 
Eriksson, även kallad Jim eller Jimmy. Men denne 
ägde den endast en kort tid, enligt lagfartsboken 
drygt ett år, varefter en yngre generation Åström 
tillträdde. 

I rum 15 på lagfartsbladet (se Bilaga sid 42) 
finns en anteckning, införd samtidigt med det nya 
registreringsnumret (se bilagans anmärkning till 
fastighetsbeteckningar), som visar att 5/24 mantal 
under "Matton" Aströms tid minskat till 49/240. 

Minskningen av mantalet med 11240 härrör från 
att fiskaren Oskar Edin med hustru Hanna på 
Sundskär år 1922 av Matton Åström och hans 
hustru Maria fick köpa ett par holmar eller örar (se 
rum 17pålagfartsbladet),somingickiderasmantal. 
I skriften om Värlingsö förmodas det på sid 122 att 
Oskar köpte detta 11240 mantal för att få tillgång 
till mer fiskevatten. Örarna ligger mitt emot 
Bodahagen och benämndes Småörarna, Fisklösen 
och Grund [5]. 

Hemlighus och faurårdig vedbod 
I byggnadsbeskrivningarnainförlagaskiftetfinns 

hemlighus ibland ganska detaljerat beskrivna. 
(Exempel finns i VTB sid 88 nr 11 ). Oftast var de 
vidbyggda stallet eller någon ekonomibyggnad i 
närhetenav gödselhögen. På2:7 var dasset vidbyggt 
en vedbod. Det hade två hål i rad. Vid skolor och 
andra offentliga "lokaler" kunde det ibland vara fler 
hål i rad av olika storlekar, små för barn. Detta 
hemlighus användes av fritidsboende till 1979 , då 
byggnaden revs. Det var med viss saknad vi såg 
denna byggnad skatta åt förgängelsen. Den gav 
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Vedbod med hemlighus 
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karaktär åt den gamla gårdsmiljön. Väggarna hade 
liksom den närbelägna ännu kvarstående 
ladugårdsbyggnaden mycket vackert åldrat och 
ådrat en gång rödfärgat trä, nu med ett brett register 
av naturliga färgtoner. Vid ingången stod ett stort 
kanske 100-årigt nyponbuskage som varje 
försommar blommade rikt med ovanligt stora 
nyponrosor, vilka spred vällukt på långt håll. Detta 
buskage strök också med vid rivningen. 

Hemlighuset blev ersatt med "torrtoa" i en ny 
vedbod på fastigheten 8:11 med en behållare som 
för tömning måste forslas till Östhammar. ''Tomoan'' 
är numera ersatt av mullbänk på 8:12 och aven 
modern fritidshustoa på 8: 11 med tank vars innehåll 
då den blir full forslas med tankbil till Östhammar. 
Medgivande för bygglov för den nya vedboden 
motiverades i Östhammars byggnadsnämnd med: 
"Vedboden som nyttjas för fastigheten 6: 11 står på 
fastigheten 10: 1, alltså på ofri grund, och är helt 
fallfärdig" . 

Vid tiden för laga skifte hade man problem av 
annan art. Då förmäler traditionen att inte varje 
boställe hade hemlighus. Somliga nöjde sig med att 
i det fria huka över en stadig stång över en i marken 
grävd groppåettför ändamålet lämpligt ställe.Avfall 
kunde man deponera i någon lämplig grop påeller i 
närheten av tomten. På den tiden var det mesta nog 

(Foto BL 1976) 

nedbrytbart och bidrog till kompost. Icke ned
brytbart lade man på andra ställen t ex i någon håla 
eller skreva i skogen. I min barndom bodde vi vid 
en insjö och då kunde det förekomma att man när 
det samlats tillräckligt mycket sådant avfall lade det 
i en säck med en sten i och rodde ut på sjön och 
sänkte säcken. 

Vid grävning på vår tomt har jag träffat på bleck 
(bl a en rostig bucklig potta), glas-, porslins- och 
stengodsskärvor, men jag hade ingen lust att gräva 
vidare påtomten för "amatörarkeologiskt" ändamål. 
Jag antar att det är mest för "bygdeforskningen" 
redan kända och beskrivna föremål, som tidigare 
ägare gjort sig av med på detta sätt. 

Personer och traditioner 

"Jimmy" 
Den i Del I omtalade James ("Jimmy") Frank 

Eriksson har satt spår i traditionen. Han synes ha 
varit en företagsam person. Fastigheten 2:7 var en 
fastighet med mycket skog. Jimmy tros ha skattat 
skogen hårt den korta tid som han var ägare, och 
av honom anlitade skogsarbetare lär ha inhysts på 
andra våningen i huset. Enligt sägnen lär han hava
rit en färgstark person. Någon minns att han gick 
omkring i en stor hatt, och sägnen gör honom också 
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till "hästskojare", men för detta finns inte något do
kumenterat belägg. 

Enligt en traditionsbärare, som kommer ihåg 
honom, råkade han ibland i delo med andra 
Tvämöbor. Enligt denna tradition korn han en gång 
in i köket på en gård för att söka upp en pojke i 
huset i avsikt att " ge honom smörj". Frun på grann
gården, som var en resolut dam, råkade samtidigt 
komma inom dörren i något ärende. Hon fick dåett 
infall: "Du rör inte Johan, han skall ha min Greta 
[namnen fingerade]". Detta fick Jimmy att retirera. 
Till saken hör att det föreslagna "partiet" inte lär ha 
varit allvarligt menat Det var ett improviserat infall 
men med avsett resultat att Jimmy inte tog risken att 
behöva råka i delo med den resoluta, snabbtärlkta 
film. 

"MorbrorJanne" 
Såsom vi sett i Del I bodde Johan Bernhard 

Andersson, kallad "morbror Janne", som ärlke
man på Bodahagen. Det berättas att han på 20
talet någrafå år före sin död en gång förmodligen i 
något ärende till Harg rodde tillsammans med Beda 
Charlotta, dotter till i Del I omnämnda Matts Gö
ran Mattsson och Jannes svägerska Johanna Char
lotta. 

De hade besvär med vinden och Janne uppma
nade rodderskan att "lägga upp" - dvs mot vinden. 
Då svarade hon "Jag lägger å" - dvs lägger av - "så 
du kan ro som du vill". Det fuungår inte av berättel
sen vad det var fOr slags båt de rodde i, om den 
båten hade två årpar eller om roddarna satt bred
vid varandra och rodde. För att få klarhet i detta 
skulle det behövas en separat utredningomvad man 
hade för småbåtar på den tiden. Beda torde ha be
rättat episoden för sina närmaste. Man muntrade 
gärna upp den dagliga tillvaron på gårdarna med 
"roligahistorier" ellerfyndiga vitsar. 

Småbåtar 
Oskar Edin hade en yngre bror, F abian, som 

var giftmed Gösta Söderströms systerBeda. Fabian 
var båtbyggare och byggde flatbottnade roddbå
tar, som kallades "flatötjor" (se Värlingsö - Ö i 
Roslagens famn, sid 124). Gösta hade i sin sjöbod 
en väl underhållen sådaneka som F abian byggt samt 
ytterligare en äldre flatötja som nu skattat åt för
gängelsen. Den ännu kvarvarande ekan fortsatte 
Britt Marell att omsorgsfullt vårda och underhålla 
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Denna "klenod" är försedd med sump för fisk och 
på locket sitter roddaren. Ekan är synnerligen lätt
rodd. Man kan tärlka sig att skepparärlkan kanske 
fiskat från en liknande båt. 

När författaren korn till Tvämö låg i närheten 
av Göstas sjöbod ett murket skrov aven inom
bordsmotorbåt. Motor och propelleraxel med pro
peller var sedan länge urplockade. Idag återstår 
endast de oljedrärlkta trästycken, på vilka motorn 
en gång varit monterad. Läckande motorolja har 
effektivt impregnerat träet mot röta Dennabåt:finns 
förevigad på en oljemålning av sjöboden som Gösta 
Söderström på sin tid köpte i Östharnrnar. Båten 
korn dit på 3 O-talet och har tillhört en son till Emil 
och Gunhild Jansson, som då var ägare till Karl 
Gustav Blomgrens tidigare lägenhet. Händelser på 
detta boställe under Blomgrens tid är beskrivna i 
skriften Karl Axel Blomgren, av Martin Ahlsen, 
Uppsala 1997. 

Större delen av Tvämö tillhörde sedan gammalt 
Hargs socken under det att området närmastTuskö
sundet och Raggarö tillhörde Börstils socken [6]. 
F öre broarna och vägförbindelserna fick man ro 
långa sträckor för att komma till kyrkan. Raggaröns 
gamla kyrkbåt finns bevarad. Den har tre årpar och 
roddes av sex man. Man rodde eller seglade ge
nom Tuskötäppan till Östhammar eller 
Sandikasveden, varifrån man tog sig till kyrkan i 
Börstil. Från kyrkbåtens båthus vid Pettersvik var 
det nära till Älvsnäs, som var närmaste landfasta 
by. Båten kom i privat ägo och blev privat "musei
föremål" omkring 1930, sedan den blivit ersatt av 
en färja Den testamenterades till Roslagsmuseet i 
Norrtälje och överlämnades 1977 av donatorns 
dödsbo till museet (NorrtäljeTidning 17 febr. 1978). 
Enligt anteckning i testamentet är den byggd 1857. 

Då senare tiders hembygdsintresse vaknat 
krävde Raggaröboma båten tillbaka till Raggaron. 
Förhandlingar med museet har lett till att båten ny
ligen återbördats till Raggarön. (Östharnrnars Ny
heter 29juli 1999). Om kyrkbåtens användning se 
Raggarö Årskrönika nr 1, 1985 sid 4 och nr 10 
1994, sid 15, samt om donationen nr 9 1993 sid 
12. 

Bröderna Gösta och Bengt Söderström 
Gösta som var bosatt i Borås vistades på sin 

fastighet endast om somrarna. Han var sjuklig och 

-
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skaffade sig ett fYsiskt mindre tungt yrke än jord
brukare och blev tandtekniker. Detta härrör från 
att tandläkare Seth Marell från Östhammar var 
sommarboende på Södergården. Denna familjs 
sommarboende är beskrivet av dottern Britt Marell 
i TFN 1994 sid 12f: Min barndoms somrar. 

Gösta utövade yrket först i Växjö och sedan i 
Borås. På hans förslag blev även en yngre syster 
tandtekniker. Hon utövade yrket på olika platser i 
landet, innan hon kom tillbaka till barndoms
fastigheten som sommarboende. Tvärnö hade en 
stor dragningskraft på dem, som vuxit upp där. 

När Gösta skulle köpa fastigheten 2:7 undrade 
modem vad han skulle med denna till. Han skulle 
dåhasvarat: "Den skall bli mitt ålderdomshem". På 
somrarna ägnade Gösta sig åt att planera avverk
ning och skogsvård. (Jämför VTB sid 42). Han gick 
mycket i skogen. Jordbruksmarken sköttes av hans 
bror Bengt, som med sin hustru Carin bodde i det 
gamla huset på Södergården intill Bengts tragiska 
död (jfr skriften Tvärnö SödergårdenI Mellan
gården under fyra århundraden av MartinAhl
sen, sid 32). Bengt bodde således inte på Göstas 
fastighet, men hade tidvis Erik Hörner som med
hjälpare. Denne blev som framgår av VTB (sid 37) 
Göstas granne. Erik gifte sig nämligen 1945 med 
Gunhild som bodde på C-hemmanet, och han blev 
bosatt där. 

Då Gösta köpte av Oskar Karlsson sägs huset 
havarit dåligt underhållet. Under Karlssons tid som 
ägare skulle enligt den muntliga traditionen en familj, 
vid namn Valkvist som inte kan återfinnas i Hargs 
sockens kyrkböcker, ha bott där på 30-talet och 
brukat hemmanet. Kanske som arrende utanatt vara 
skrivna i Harg? Efter Oskar Karlsson har huset 
pietetsfullt rustats upp, inte minst av Göstas 
efterlämnade hustru Ulla, född Kollen. Hon har 
tillsammans med sin bror Kurt Kollen, bägge bosatta 
i Borås, sedan Göstas död 1957 intill nu (1999) 
fortsatt med sommarboendet på den avstyckade 
fritidsfastigheten. 

Grannar 
Före och efter bron 

Bron till Tvämö, som togs i bruk 1946, gjorde 
livet på Tvärnö bekvämare. Före bron tran
sporterade Sven Söderström sommargäster med sin 
båt Arken och såg därvid "noga till att resan blev 

en angenäm och ororglömlig upplevelse inte minst 
för främlingar" (se skriften om SödergårdenJ 
Mellangården, sid 32) [7]. 

Sven kontrollerade också att fritidsfiskare löst 
fiskekort. V år familj, som kom till Tvämö halvtan
nat decenniumefterbrons tillkomst, minns Sven och 
hans efterträdare Sven-Oloffrån möten med dessa 
som ägare till oss nännastgränsande jordbruks-och 
skogsmark. 

Då vårt fritidshus 1974 var klart för inflyttning 
hade vi som närmaste grannskap förutom Ulla 
Söderströms fritidsfastighet ett område tillhörande 
stamfastigheten 10: l, som då övertagits av Sven
Olof på Södergården från fadern Sven, samt 
fastigheten 9: l, som ägdes av Thure Eriksson och 
senare övertogs av sönerna Anders och Göran. I 
det närmaste grannskapet betade på sensommaren 
Södergårdens stutar. 

Dessa grannförhållanden ledde till att den äldste 
av våra två pojkar från barnsben blev fascinerad av 
Thure Erikssons kor och Sven-OlofSöderströms 
stutar. Efter Sven Söderströms död år 1979, skötte 
Sven-Olof allting ensam (jfr VTB sid 42 nederst). 
Sven-Olofhade liksom sin far Sven på sin tid stor 
omsorg om sina stutar och deras bete. När stutarna 
stod inne i ladugården på Södergården och vi 
besökte Sven smekte han dem och kallade dem 
sina "pojkar". Sven-Olofkonstruerade en speciell 
vagn för transport av stutarna några kilometer 
emellan Södergården och nyssnämnda ägor. Vag
nen förvarade han tillsammans med andra red
skap i den gamla ladugårdsbyggnaden i vårt 
närmaste grannskap, som också användes för hö. 
Detta hämtade han till Södergården på vintern. 

Den äldste av våra pojkar tillbringade mycket 
tid i granngårdens ladugård, dvs Thure Erikssons 
och senare Anders Erikssons. Bägge pojkarna följde 
intresserat Sven-Olofs förehavande på sina till oss 
gränsande ägor. Den förstnämnde pojken ville på 
eftermiddagar hellre vara med vid mjölkningen än 
att följa med ut på sjön. Han rusade också till la
dugården, då han tidigt på morgonen varseblev 
komas råmande, då de skulle tas in för mjölkning. 
Hans mamma fick vänja sig vid att han kom hem 
med ladugårdslukt. Numera betar kor, tillhörande 
vad som en gång var det forna A-hemmanet, på 
vad som en gång var D-hemmanets ägor, och på 
våren ridhästar på vad som en gång var D-
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hemmanets tomthage 56 på 
kartan i Bilaga sid 51. 

Vi tror att dessa grann
kontakter gav impulser till vår 
äldste pojke - son till en ke
mist och stadsbo - som ledde 
till att han senare valde natur
brukslinjen påJällaskolan som 
gymnasieutbildning. Därtriv
des han bland idel söner och 
döttrar av frejdad bondestam. 

Sven-OlofSöderström 
V åra pojkar beundrade 

Sven-Olof och hans traktorer 
och maskiner. Så snart poj
karna på avstånd hörde Sven
Olofkomma på sin behagligt 
lågvarvigt tuffande Bolinder
Munktell traktor av äldre mo
dell för att ställa in eller hämta 
ut något redskap från ladan ru
sade de genast dit för att titta 
på den vänlige bondens före
havanden. 

Sven-Olofkörde en Volvo 
Duett med gott om utrymme 
för transport av "serviceut
rustning" om det uppstod pro
blem med arbetsmaskinerna Sven-Olo/Söderström 

som måste åtgärdas på fältet. Sven-Olof intervjuades av Upsala Nya Tidning i repotage om extremt lågt 
Duetten var köpt begagnad. vattenstånd (UNT 17 maj 1991). 

På dörrarna funns ettfärggranthovleverantörsmärke 
med riksvapnet i guld med mantel av hermelin och 
purpur. Detta gav ibland upphov till muntrationer 
och vitsande. Den ursprunglige ägaren var hovle
verantör. Då den nye ägaren målade över firma
reklamen påbilen lät han det fårggrannamärket vara 
kvar. Detta märke fascinerade våra pojkar. Det var 
något alldeles särskilt med Sven-Olof s bil, som för
stärkte deras beundran för den originelle ägaren. 

Sven-Olofvar en mästare i att underhålla och 
modifiera maskiner och redskap av äldre modell. 
Han var klurig och gjorde konstruktioner ofta med 
återanvändning av gamla delar för att underlätta 
arbetet på gården, som han till största delen måste 
klara ensam utan medhjälpare. 

- 33 

En skepparänka bygger nytt 

Som exempel på "ergonomisk anordning" kan 
nämnas att han satte ett extra handtag på spadskaf
tet nära bladet för att underlätta ly:ftrörelsen närvid 
grävning materialet för hand skulle lastas på vagn. 

Utställningen "Tvärnö Förr och Nu" (se TFN 
1991 sid 4 och 1996 sid 4) vittnar bland åtskilligt 
annat om att Sven Söderström blivit ihågkommen 
av många (sid 8 resp 5) [8]. Han bidrog till 
sommarboendes trevnad. Han förmedlade också 
traditioner och drag av Tvärnös bygdekultur. Ro
tad i T vårnös kultur och traditioner hade Sven-Olof 
liksom sin far ett förråd av anekdoter från Tvärnö. 
Sven-Olofkryddade gärna detta kulturarv med vit
sar och fYndiga ordlekar, som han gärna delade med 
sig av vid möten med fritidsboende. 

-
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Grindar och elstolpar 
Sven-Olofvar omsorgsfull och angelägen om 

att noggrant vårdaOOt och hägnader. Härvid kunde 
hanhållapå traditioner. Han kunde t ex aldrig fönnå 
sig att spika ihop en grind av bräder, vilket numera 
är vanligt. Hans grindar skulle alla, var de än stod, 
vara av gammal beprövad konstruktion. De skulle 
hålla länge. Därför var hammarna gjorda av ek med 
borrade hål för spolarna av runda granstörar. 

Med denna konstruktion var det lätt att byta ut 
spolarna, då tidens tand gjorde detta nödvändigt. 

valvet är av samma typ som hos betydligt äldre käl
lare. Källarvalvet är sannolikt det ursprungliga val
vet under den källarstuga som nämns i Anna Stina 
Petterssons lagan. Det är emellertid förståeligt och 
ursäktligt att man vid en stor översiktlig byggnad
sinventering inte kan ägna sig åt alla detaljer. 

Då ladugårdarna förnyades timrades ofta 
"ladugårdsdelen" av gammalt timmer från den äldre 
ladugårdsbyggnaden "medan [nya] logdelen består 
av ramverk och bräder" (bebyggelseinventeringen). 
Med detta överensstämmer den här aktuella 

ladugårdsbyggnaden. Den står dessutom 
på samma plats som en länga, med vilken 
gården var kringbyggd enligt skifteskartan 
vid laga skiftet, men har större bredd än 
de byggnader den ersatte. I ladan ligger 
ännu timret från förrådsboden vid 
källarstugan. Rester av bodens husgrund 
bildar nu en kulle :framförkällaren. 

Dessa kunde i motsats till ekhammarna angripas av 
röta. Men genom impregnering med spillolja, som 
~änade som gratis ersättning för gamla tiders ~ära, 
såg Sven-Oloftill att även spolarnaskuJle hållalänge. 
Grinden till vår tomt är tillverkad och ditsatt av 
Sven-Olof. 

Landskapet på Tvämö även som påövrig lands
bygd är tätt genomkorsat med luftledningar av olika 
slag. Efter stark storm eller tungt snöfall blir det ib
land elavbrott pga nedfallande träd. Sven-Olof fick 
Elverket att flytta en transformatorstolpe som han 
tyckte stod i vägen för slåtter. Därigenom har den 
hamnat på ett ställe som stör utsikten från fritidshu
sen mindre än den förut gjorde. 

Bebyggelseinventering 
Enligt kommunens bebyggelseinventering är de 

ladugårdar som finns bevarade i dag så gott som 
alla byggda i slutet av 1800-talet och under 1900
talets första hälft. Ovannämnda ladugårdsbyggnad 
dateras till omkring 1920-tal (se Bilaga sid 47). 
Detta har vi inga skäl att betvivla. En traditionsbä
rare kommer ihåg att denna ladugård byggdes un
der MattonÅströms tid som ägare av D-hemmanet 
Däremotäruppgifterna om källaren felaktiga. Stom
men består inte av betong utan är av sten och källa
rutrummet har ett stenvalv. Stenstommen har se
nare utvidgats med en betongkonstruktion. Sten-

K-märkning 
På gårdar med mangårdsbyggnad från tidigt 

1900-tal står inte sällan på gårdstunet ett äldre bo
stadshus obebott i närheten av det nyare huset Detta 
gäller även Tvämö. Det gamla huset kunde vara bra 
att ha kvar för att hyra ut till sommargäster eller att 
använda som förråd. Detta var fallet på Söder
gården. Stundom har sådana hus fått förfalla. 

På Södergården fanns vid bebyggelse
inventeringen 1982 två bostadshus från 1844 (ti
den för laga skiftet på Öster Tvämö), varav ett hade 
fått förfalla, se Bilaga sid 48. Hus nr 2 var ursprung
ligen ett brygghus som byggts om till bostadshus. 
Vid byggnadsinventeringen 1982 hade inventerare 
enligt Sven-Olofs åsikt lagt sig i vad de inte hade 
med att göra och "K-märkt" det förfallna huset (nr 
l), dvs deklarerat att rivningen "skulle förstöra går
dens karaktär". Detta tog Sven-Olof som en per
sonlig kränkning av Tvämöbondens urgamla och för 
honom självklara rätt att själv bestämma om han 
ville behålla och rusta upp det gamla huset eller i 
framtiden riva det. Även gamla träd kunde bli "K
märkta". Han återkom ofta med starkt ogillande till 
ämnet K-märkning. 

Kulturbidrag har senare beviljats för att huset 
skall kunna bevaras. 

"EJ 
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Grind av gammal modell av Söderströmsk tillverkning vid infarten ti/l8:12 på Väster Tvärnö (jota BL 1997) 

"Flatötja" byggd av Fabian Edin, har tillhört Gösta Söderström (jota BL, 1999) 
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Flora och träd 
I den rika floran på vår tomt och även annor

städes i grannskapet finns det markanta inslag av 
vitmåra i åker- och vägkanter. Enligt en sagesperson 
spriddes vitmåran till åker, då man hade "dåligt", 
dvs ogräshaltigt frö. Enligt örtabok har den av all
mogen använts till att färga ylle. I Dalarna och Jämt
land kallades måra vid namn, som betyder fårggräs. 
Någon traditionsbärare harmenat att "Jimmy" skulle 
ha försökt sig på att odla vitmåra, men detta håller 
botaniker för osannolikt. 

Vår lilla tomt på ca 2000 kvadratmeter är en 
fascinerande provkarta på de flesta slag av mark, 
såsom solitt urberg med lavar, torrt impediment med 
fetknopp, en hagbit med vitsippor, ett tillräckligt fuk
tigt ställe för kabbleka. Tomten har också lokaler 
medAdam och Eva, vårlök, violer, liljekonvalj och 
gullviva för att nämna några exempel på blom
sterprakt, samt gott om nyponbuskar. På 
impedimentet tävlar tio olika trädslag om livs
utrymme, inklusive gran och tall. Asken skulle bli 
vinnare om vi inte höll efter den. 

Gran och tall medför att vi lar krussjuka på mo
rötterna, som vi odlar på den lilla bit av det gamla 
Storgärdet som befinner sig på vår fastighet. Krus
sjukan orsakas aven insekt (friozaapicalis, morots
loppa) som håller till på granbarr. Då de blir törs
tiga gör de utflykter till morotsland och suger saft 
från morotens blad. Därvid injicerar loppan i bla
den ett toxin, som orsakar krussjuka. Mot detta 
hjälper inget annat än hel fiber duk, ett material som 
inte fanns i gamla tider. Morotsloppan är så liten att 
en icke-entomolog normalt inte ser den. Till fritids
boende i Roslagen hör också myggnät och fåsting
plockare. 

Bland träden på tomten finns också en majes
tätisk månghundraårig ek, som måste ha varit stor 
redan långt före" Johan Petters enkas" tid på går
den. Den har vi K -märkt privat. Men elverket har 
tyvärr utan att ens varsko ägaren en vinter skamfilat 
det vackra trädet. De tyckte att grenar kom för nära 
den kraftledning som vållade Sven-Olofbesvär. Men 
sådant lar man tyvärr finna sig i om man vill ha 
elström 

Vi har också "K-märkt" gamla alar som står i 
en ring vid vår lillstuga mitt på torra land. Det var en 
gåta hur dessa kunde växa där tills vi satte upp 

lillstugan. Vid grävning för plintar visade det sig att 
en bergkant hindrade dräneringen av underlaget. 
Lillstugan står i motsats till storstugan, som står på 
hälleberget, över en undeIjordisk "vattenbassäng", 
som gör att alar har kunnat rota sig här. 

TACK 
Ett varmt tack riktas till nedan
stående personer, som välvilligt ställt upp 
rör samtal och diskussioner, lämnat 
uppgifter, lånat ut material och stimulerat 
till denna undersökning. 

Ulla Söderström 


Martin och Inga MajaAhlsen 


Birgit Forsberg, Simundö 


Anders Eriksson och 


Anne-Marie Pettersson 

Astrid Åström, Östharnmar 

Signild Backström 

Nanny Brunnström 

Sonja Svederoth 

Kerstin Malmborg 

Margareta Axelsson 

Anders Johansson och Eva Medin 

Lena Edin, Sundskär 

Åke Eriksson, Raggarö 

Karl Johan Wedin, Mälby 

Denna skrift tillägnas 
minnet av 

HansJenner 


Sven-Olof Söderström 


BrittMarell 
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EPILOG 

Vi har nog svårt att förestä1la oss vilka om

vä1vningar i bybors liv och i bygdegemenskapen 
verkställandet av laga skiftet kunde innebära, i syn
nerhet för dem som tvingades flytta ut. Förelig
gande undersökning har föranlett en detaljgransk 
ning av Johan Bernhard Anderssons 
och hans familjs göranden och låtanden för att sä
kerställa att de skulle slippa flytta ut Det blev hem
manet C som drabbades. 

I reflexionerna i Del I av denna undersökning 
föranledda av laganinstitutionen nämnde jag kyr
kans betydelse för livet i byarna, och vi har lagt 
märke till att Johan BemhardAndersson var kyrk
värd. Kyrkans sociala funktion i äldre tiders bygde
gemenskap återspeglas ibland i skönlitteraturen tex 
i den nyligen vid hög ålder avlidne förre biskopen 
Bo Giertz' roman Stengrunden, som kommit ut i 
många upplagor. I denna bok berör han både 
kyrkvärdar och laga skiftet. 

I ett kapitel hade en fattig hemmansägare fått 
höbrist i mars. Denne gick till en rik granne i byn, 
som hade gott om hö, och bad att få köpa hö till 
sin ko. Grannen såg en chans att utnyttja situatio
nen för en god affär och vägrade sälja hö, men 
erbjöd sig att köpa kon, som han trodde vara en 
bra mjölkko. Grannen gick med på ett lågt pris. 
Några dagar därefter dog kon. Det visade sig att 
villigheten att sälja kon hade sin grund i att denna 
fått i sig något skarpt, som skadat den invärtes. 
Detta visste säljaren men teg om detta förhållande. 
Det blev tvist och bråk om affären. Detta kom till 
kyrkoherdens kännedom, och som själavårdare 
kom han på besök för att tala med sakägarna ror 
att om möjligt:ra dem att göra upp i godo och und
vika att affären blev tingssak. Då han kom på be
sök för att uppsöka kontrahenterna utspelade sig 
följande: 

"När kyrkoherdens droska kom in i den nyss skif
tade byn, där tomrummet efter två utflyttade gårdar 
ännu gapade i raden av logar och fähus [min kursive
ring], hördes de gruvligaste eder och ftirbannelser hagla 
uppifrån Daniels stallbacke. När man kom närmare, be
fanns det att huvudparten av Vänneberga bönder med 
kvinnfolk och hundar voro samlade untanfor Daniels fi!.
hus, där enspännaren stod framkörd. 

Upphetsningen var oerhörd, det var inte långt ifrån 
handgripligheter ..... " 

Hur gapande tomrummen i Tvärnö by tedde 
sig för kvarboende och besökare vet vi inte. Men 
efter utflyttningen till Kvarngärdet kan vi fortfa
rande se spår av kvarvarande byggnads grunder 
på fritidsfastigheten Tvämö 4: 12, vars tomt nu om
fattar "tomthagarna" eller "gårdstunen", som en 
gång tillhört hemmanen B och C. 

Laga skiftet var en stor omvä1vning som rub
bade på allt som sedan generationer tillbaka var 
invant och etablerat. Det gav inte endast upphov 
till "gapande hål" efter byggnader, som tillhört dem 
som tvingades flytta. Skiftet berörde mer eller min
dre alla och i synnerhet dem, som ägde eller bru
kade jord, skog och fiskevatten eller indirekt hade 
sitt levebröd därav. Därom vittnar såsom vi sett 
dokument och handlingar i arkiven såsom 
husförhörs1ängder och kyrkböcker, ägo kartor och 
lantmäteriförrättningar. Därtill kommer lagfarter, 
bouppteckningar, arvskifteshandlingar och 
rormyndarredovisningar hos tingsrätterna samt 
muntliga traditioner. Det torde knappast ha funnits 
någon som flyttade sitt hus eller sina ekonomibygg
nader frivilligt. Därom vittnar den ännu kvarstå
ende loftboden. 

Vad som hände och vad det betydde för de 
berörda blir levandegjort och bevarat genom 
hembygdsforskningen och litteraturen. 
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Kommentar till bildmaterial 
I refererade skrifter finns porträtt och bilder på 

åtskilliga i denna skrift omnämnda personer samt 
bilder på byggnader. Av huvudpersonerna finns 
bilder av Johan Bernhard Andersson med hustru 
Anna i VTB på sid 63 och Charlotta Pettersson på 
sid 22. Det har tyvärr inte lyckats att spåra upp 

någon bild på huvudpersonen, änkan A. C. 
Pettersson. 

Denna skrift skall ses som ett komplement till 
tidigare publicerad bygdehistoria. Författaren har 
därfor avstått från att reproducera bilder och 
dokument som redan finns publicerade i de anforda 
skrifterna. 

BILAGOR 

Anmärkning till fastighetsbeteckningar 

Fastighetsbeteckningar angavs fore laga skiftet 
med ettbynamn och ettnummer och mantal. Num
mer och mantal var inte alltid entydiga så boställen 
måste identifieras med hjälp av ägarens namn. Vid 
laga skiftet betecknades de samlade ägoskiftena 
med littera på ett sådant sätt att dessa identifierade 
fastigheten. 1908 kom en forordning om jordregister 
och fastigheterna fick nu ett unikt nummer. I 
lagfartsbladen, Bilaga sid 41-43, har man i origi
nalen tillfogat dessa nummer med rött bläck. 

Anmärkning till kartavsnitt 
På skifteskartan (hela kartan for Västra Tvärnö 

1878 finns återgiven i VTB uppslaget sid 17-18) 
inforde man registreringen genom att stämpla dit 
R.N:refterfoljt av med rött bläck ditskrivetnum
mer. "Plumpen" mitt i kartan ser i originalet hos 
Lantmäterimyndigheten ut att kunna härröra från 
spilld färg eller kanske bläck. Olika sorters mark 
har olika färgnyanser. På senare år lades Tvärnö 
Västra och Östra ihop till Tvärnö med ny numre
ring. Då ändrades t ex 6: 1 till 8: 1 varifrån 8:11 och 
8: 12 avstyckats. 

I Öster Tvärnö by forekom under I800-talet 
ägotvister som ledde tilllantmäteriforrättningar. 
Dessa tvister är omtalade i TV ÄRNÖ Söder
gårdenIMellangården under fora århundraden av 
Martin Ahlsen, Uppsala 1990 (sid 4f). I gårds
arkiven på Östra Tvärnö finns detaljerade separata 
kartor i tämligen stor skala, som fastställts av 
lantmäterimyndigheten över hemmansklyvning och 
tvistandes ägodelningar. På dessa kartor är också 
alla byggnader i byn inlagda efter mått. Topografi 
och växtlighet är också markerade. Dessa kartor 

är vackert fårglagda och forsedda med konstfullt 
utsirad text. En väl bevarad sådan karta från 1809 
gör på en sentida betraktare intryck av ett med yr
kesstolthet utfort konstverk. 

För Väster Tvärnö har inga liknande kartor 
påträffats. Kanske forekom inte där under samma 
tid tvister som erfordrade upprättande av nya de
taljerade kartor. För identifiering av Västerbyns 
byggnader vid laga skiftet och sentida byggnads
rester och grunder är vi hänvisade till 1878 års över
siktliga laga skifteskarta 

Bilaga sid text sid 
--=-------------

Förmyndarredovisning 

sammanfattning 

Lagfartsblad 

Bouppteckning 

Bebyggelseinventering 

Storskifteskarta 1772 

Laga skifteskarta 1878 

Litteraturförteckning 

39-40 11-13 

41-43 6 

44-46 9 

47-49 34 

50-51 14 

52-53 14,27 

54 

j 

1 

l 

l 

" 

" J 

~ 
ki 
R 
Sel• 
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c. Utdrag ur förmyndarredovisningar 

t till 
har 1863 Erik, Petter, Anna Catharina (Carin), Johanna Charlotta 
och Pupillemaäger:9/80 delar i skonerten Anders Primus 
Srda 

9/80 skonerten Emma 

27/320-dels mantal i kronoskattehemman i Mälby 

9/80-dels mantal i frälseskattehemman i Wester Tvärnö 

Kontant behållning: 421 :78Y2 Riksmynt 

1864 	 Petter har avlidit och skonerterna har sålts.•fullt Pupillerna äger: 81 /1280 delar i Mälbyhemmanet 
809 27/320 delar i i Tvärnöhemmanet
f yr-

Kontant behållning: 291:- Riksmynt Rmt 

uior 
1865 	 Mälbyhemmanet sålt för 1500:- Rmtruna •i de- Enkan uppbär ränta för barnens uppfostran. 

t>yns 
Pupillerna äger 63/640 delar i Tvärnöhemmanet 

oos-
Kontant behållning: 1527:84 RmtSver-

I 
1866 	 Kontant behållning har minskat med 50 öre i arvode för Redovisnings 

upprättande. Kvar: 1527:34. 

1867 	 Nu får pupillerna bidra till den nya mangårdsbyggnadens uppförande. 
Förmyndarna har lämnat enkan bidrag: 

sid 

"Lemnat Enkanför pupillernas räkning å Mangårdsbyggnadens omkostnad 500:·13 Rmt. Enkan Petterson har hos Hds Rätten förbehållit sig räntan till Barnens 
uppfostran intill dess 15 års ålder, som utgår denna dag 74:63 Rmt. " 6 

9 
Pupillerna äger fortfarande 63/640 mantal i Tvärnöhemmanet 

34 Kontant behållning: 1027:34 Rmt 

14 
1868 F örmyndarna har lemnat änkan bidrag: 

,27 

"Lemnat Enkan Petterson å"jJupillernas räkning en återstående Restsumma för 
den nya uppförda Mangårdsbyggnaden "Wester Tvärnö 100:- Rmt. Enkan Petterson 
köpt till kläder m.m. till Dottren Anna Carin och derfore behållit sig räntan 17:12 
Rmt. Enkan har hos H'ds Rätten förbehållit siq räntan för de 2ne underåriga Barnen 
såsom uppfostringshjälp, intill dess 15 års alder 34:24 Rmt. " 
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Kontant behållning: Dottren Anna Katharina sa Rdr 307:01 

För Dr Johanna Charlotta och Sonen Erik dO 614:02 

1869 Förmyndarna meddelar att Erik uppnått 15 års ålder: 

" ... Men då Erik redan den 7 Apr 1869 upnådde 15 år, så godtgjordeformyndarna 
Enkan med Pup.intress[ränta] till kläder m.m. till hans Conflrm. 69, 30:70. " 

Kontant behållning: Anna Katharina 320:36 Rdr 

Erik, Johanna Charlotta 305:01 riksdaler vardera 

1870 Saknas 

1871 Från 1871 redovisas Anna Katharina separat från Erik och Johanna Charlotta. 

Nu rar den äldsta Anna Katharina behålla räntan, men rar betala till modem 
för huset. Förmyndarna meddelar om henne: 

"Lemnat Enkan Peterson för pupillernas andel till inredning m.m. i 
Mangårdsbyggnaden16:67 Rmt" 

Den myndigas kontanta behållning denna dag summa 330:90. 

Om Erik och Johanna Charlotta meddelas: 

"Lemnat Enkan Peterson för pupillernas andel till inredning m.m. i 
mangårdsbyggnaden 33:34 Rmt. Enkan Peterson har hos H'ds Rätten Jörbehållit 
sig räntan till uppfostringsbidrag for Johanna Charlotta tills hon blir 15 år, 15: 14 
Rmt. " 

Kontant behållning: För sonen Erik sa Rdr 314:15 

Samt för dottern Johanna Charlotta 283:00 

F ortfarande äger alla tre pupiller tillhopa 63/640 dels mantal 
i Frelseskatte Hemmanet Nro 2 i Wester Tvämö. 

1872 
Nu rar Erik och Johanna Charlotta behålla sin ränta och rar 
dessutom arrende i form av råg och kom. Rättsligt anses 
således pupillernas andelar arrenderade. Av modem? Eller 
brukade nagon annan ägorna? 
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Bebyggelseinventering 

Bebyggelseinventering l 

Socken: tian: 

fastighet: lvii-nÄ 8·jj 

En skepparänka bygger nytt 

O~thammara kommun 19ij2 

Jnv. datum __4:..;.'_'8_____ 

rUm nr (074n4)~ 

GArd,s.namn: I:k. k<l.t'l..l ps 59 

Ägare: 7111a jii:\derstriim Inventerare A-C Svensson 

Ursprunglig funktion; Jnrrtbr~~ StQrre unders. 

Nuvarande funktion: Fri "ijidsbos !.ad 

Arkivalier: 
~ulturhistori5k anmärkning: 

Övrigt: i.adudrden ligrfr p ta.n fOr pUYa~Qnde tpwtma-rken. C6.·....dtötn var urs or. krin~ 
~ 

~ 

Hr Funktion. Vån Stomme Crund Fasad/färg Tak/färg Datering 

beL f;irs t lif'g.::-o.::n;t [le, t tvftku:>igt 
omkr. 1870'l " -'- ",i m",,, \'" "'b.,., f" .. l",.. te'"el.-- ~ ~ 

e~ku~i!t'j
2 Källare betong betong brådel'!:'alur 

tAI>"l'!l 1(IC")-'ta' 

Garage vedbod '!.·eeelst. ~')etong-
3 n", '1.1:. " II -. ) :; t. . ~h.d 1C;70-t.-, l • 

Ladug"ird 
~a::-ve:!:.'k t. i1'll:r.er b:-äcl E:; hf_kupig't 

1+ t" mm .. " hr.,tnn1" f",,1 ~ tr. ..,..~l ",.,1.... 10 r , 

5 I 
6 

7 

~,- --_.........._-_.._~ . - ,-

~\~ 

'I 3 

l 
l I J- - ~t \ 

"I 

'i~ i1l'·11 

I 
1

I 

1'1 \ .\;:::l t 
I 

,
\ 

l 

:' \ 
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Bebyggelseinventering 

Bebyggelseinventering 1 östhammdrs kommun 1982 

Socken: ______..;'~J...41r~g~____________ Inv. datum __....::.ZJ../ee____ 

Fc st1ghet: 'ryiirnÖ 10j1 film nr _~.......;(f~o'L1l1iD~5~ 
Gårdsndmn: Söcter{Pirden tk. kal'ld ___...!'..:::2..:<9:......:l5.IJQ__ 

Ägare: Sven-Olof Sprlerstri;im Inventerare A-C SVI:l!lsson 

Ursprunglig funktion: Igrqbrnk Större unders. 


Nuvarande funktion: ______~·~nr~g~Pwr~)~lk~________________ 


Arkivalier: ~~~~~~___~~~_~~_~~~~~~~$~!_~~6~'~_~_~~'~~~~I~&~\~d~6~M~~ 

Kulturhistorisk .. nmärkning: ____~y~n~r~d~e.f~n.1.L~i~,å.r~d~____________________ t~q~'~k a_~_f___ ___ 
Övrigt: Gården ,'''f!dt/id "rår Öst~rt'1TjirnÖ by vid lago. skUte+. 1844 Boningshus nr.l 

är fÄäa =-t QQQ slca sul. Ägaren r1yj,s, någo;!. lilom kgmmer att fÖrstöra .årdeulii 
" k 4.1'{l.k""~ar. renovera t • '112 2' . t 1950Smadja!1 --- på ~ tUt, , renovera ligger numera sommar!\l 

Nr funktion Vån Stom~ Grund Fasad/färg Tak/färg Datering 

et. forst ligg,o ståen två.kupjgt 
18114l I~\, . ; ..... '" 1 ", 1--" +i",m",.. st".. <1 .. fasaD. 'fa ur tE'i!sJ 

Boningshus I ii If lO locklis t-p/ :-" ur " " .2 
timmer bräder el1kupigt 

3 Uthus " If fa.lur. tep;el 18.t4 
" s tenr,l. 

!t lod .. .,. ,...'tmve~k ':')I'!ton" brMer/ralur nlåt " 
If petong 'Puts/vit " 

5 Il~!lu.7tlrd l;;.d,a ·v ~"s ten bv!,,,,sten bräder! falu tvåkup.tee;€l , 93·0 
timmer öten timme:::

6 S:"iä'bad ramve:::-k trti bräder falur. plåt iS0D-tal I 

e.nkupigt J 

7 Smo1!dja timmer sten brMer/r" lur tegel " .. I 
~, \ 

ton;'; vH.ster Dm gården 
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Bebyggelseinventering 

BebY9ge1seinventering i östhammars kommun 1982 

Socken: Harg lnv. datum _--,41o,'/~8i...-____ 

Fastighet: TvärnÖ 4-12 Film nr (?7471a) SM 2.01,0 
C!rdsnamn: lk. kdrl~ 128 59 

Ägare: Gllnbjl d HÖrner Inventerare A-C Svensson 

Ursprunglig funktion: Jordbruk Större unders. 

Nuvarande funktion: ____...B""Q""swt~ali:lld......________ 

Arkivalier: 

Kulturhistorisk anmärkning: Mycket värdefulla byggnader 

Övrigt: En). traditignen skall detta vara den enda gård som ryssarna skonade då de 

brände TyärnÖ 1719. Ägarinnan tror själv att köksdelen i boning§huset kan vara sA ga~ 

--- ert.wa.L··r.Y::H5·i:t..L"na. .rlU.LJ. J.t:::a:H, UQ.~· • J.lV.1..1:a t:~C'.1..a..1.' åU.Lä t" ,,1:(.--.... -- .... ._ å _. . -...-  å 

Nr Funktion Vån Stomme Grund Fasad/färg Tak/färg Datering l 
locklistpane cementteg.l

l BoninRshUlS 1 timmer sten falutr. omkr.1750 
enkupigt

2 KäJ l "'l"Rt.,U'R. " tf " tegel 
tvåkupigt . 

3 Uthus " " timmer tegel 11'10_1 A'iO 

" enkupigt 
4 Vedbod ~. -11 fl lh",A.~ .. .,.. +.;mm..,.. te~el 1800-tal 

5 

6 

7 v 

L 
byggnadstid omkring 1750.Huset har sedan förändrats under 1800-talet. Huset':saknar 

bekvämligheter eftersom ägarinnan är rädd om det gamla och därför e j vill moderni 

sera. Gården var tidigare kringbyggd. 
3. har varit längre, innehöll förr stall och fårhus. 

tN 

-+,.
')~~ 

1114. 

,I/J 
~ 

,~ 
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Storskifteskarta 1772 
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,,-,~ ".: ... ~,,~ ~ ... _-~ " 
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Laga skifteskarta 1878 
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LITTERATUR OM TVARNO 

och grannöar 

Martin Ahlsen 

TVÄRNö Södergården/MeUangården under:fYra århundraden Uppsala 1990 

TVÄRNÖ Norrgården under:fYraårhundraden Uppsala 1991 

VÄSTER TVÄRNÖ BY med avsöndrade hemman under:fYra århundraden Uppsala 1992 
2:a uppl. 1997 

VÄSTER TVÄRNö BY med avsöndrade hemman under:fYra århundraden 
Komplement till första upplagan Uppsala 1997 

VÄSTER TVÄRNö BY med avsöndrade hemman under:fYra århundraden, 
Andra upplagan Uppsala 1997 

VÄSTER TVÄRNö BY Förteckning över. Bevarade gårdshandlingar m. m. 

TVÄRNö Karl Gustav Blomgren Uppsala 1997 

Anita Åström, Sonja Edin 

TVÄRNÖSKOLAEnliten historik 1988 

Kjerstin Björk-Jansson, Martin Ahlsen 

TVÄRNö Norrgårdens väderkvarn. Återinvigning 13 september 1992 1992 

Studiecirkel 

TVÄRNö FÖRR OCH NUÅrsskrifter från cirkel verksamheten (cirkelledare: 
Inga-Maja och Martin Ahlsen) 1987 - 1996 1987-96 

Östhammars Kommun och Upplandsmuseet 

Kulturhistorisk bebyggelseinventering 1976 - 1986, utförd av Upplandsmuseet. 

Under slutredigering för utgivning i Östhammars kulturmiljöprogram Jord och Järn. 


Omfattar bIa TVÄRNö och Hargs socken. Östhammar, Uppsala 1999 
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V ÄRLINGSÖ - Ö i Roslagens famn - under baronernas tid- Tvärnö, Östhammar 1995 

- 54



~
---_... ...~~ 

Tvärnö hembygdsförening 

Tvärnö är en ö ett par mil sydost om Östhammar. Den bofasta be
folkningen uppgår till ca 10 hushåll. Sommartid bor det ungefllrtio gänger 
så mycket folk på ön. Hembygdsföreningen har ett sjuttiotal medlemmar 
- inte så mycket att skryta med i absoluta tal - men ser man till andelen av 
de boende ser det bättre ut. 

Hembygdsföreningen firade 1999 sitt 10-årsjubileum med mänga 
aktiviteter. 

På Tvärnö finns ett större gravfält och ett antal spridda gravar från 
järnåldern. Efter kontakt med länsstyrelsen och kommunen - som båda 
visade intresse för projektet - har medlemmarna i föreningen lagt ned ett 
stort antal arbetstimmar på att röja och att sätta ut skyltar så att allmänhe
ten skall kunna studera området. Intill gravarna ligger ett antal husgrunder 
som finns kvar från tiden för laga skiftet. Även dessa har märkts ut och 
ingår i det som kallas "en promenadslinga genom tiden". 

Promenadslingan invigdes den 8 maj 1999. Biträdande 
landsantikvarien Jan-Helmer Gustavsson - som hjälpt föreningen mycket 
med projektet - guidade på ett trevligt sätt och fick svara på många frå
gor. 

Under jubileumsåret har föreningen dessutom bIa genomfört not
fiske på ön Sundskär med Lena och Mats Edins sakkunniga ledning med 
en 200 meter läng och 6 meter djup not. 

Utgivandet av Bernt Lindbergs skrift "Väster Tvärnö by, En 
skepparänka bygger nytt - Från laga skifte 1878 till fritidsboende -" 
har utgjort en del av jubileumsfirandet. 

Denna skrift har utgivits av Tvärnö hembygdsförening. Den har form
givits av Lena Edin och är tryckt av Tierps Tryckeri AB, Tierp. 
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