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Grunden för detta arbete bygger på 5 stycken kartor från lantmäteriet.se och kyrkans arkiv.

Karta 1 är daterad år 1640 och är en arealuppmätning.

Karta 2 är ett utklipp från en laga skiftekarta ca: år 1840, som visar befintliga gårdar i byn.

Karta 3 är daterad år 1901 ( häradskarta ). Någon häradskarta som tar med hela Björhövda finns

inte, min tolkning är att laga skifte styrde vilka områden som karterades.

Karta 4 är daterad år 1977 ( ekonomisk ).

Karta 5 är hur det ser ut i dag.

Björhövda är en by belägen ca. 18 Km från Norrtälje, ICA Norrköp till Björhövda vägskäl. Denna

skrift är tänkt att visa var fastigheterna är  placerade med hjälp av en kartkavalkad. " En bild

säger mer än tusen ord". Mer att läsa om Björhövda finns i Vätö hembyggdsförenings årsskrift

"Vätö förr och nu " som går att köpa, eller låna på Norrtälje stadsbibliotek. Varför jag valt

husförhörslängderna  1900- 1909, och folkräkning 1900 1910, är att det är intressanta perioder,

de som läser  dem kan känna igen personerna bakom namnen, och av praktiska skäl, äldre

längder är svårlästa och  längre än 1934 kommer jag inte.

Att tänka på är, att det lagfartsårtal jag angett är första lagfarten och ägare till den, och inget

annat, med vissa undantag.



Karta 1 1640

Karta 2 ca: 1840



Detta är en avskrift från" Vårvandring den 3 Juni 2000" författad av Björn Mattsson.

Rosättra gård är nämnd i skrift från 1200- talet. Då var havets nivå ca 4 m högre än nuvarande
och det långa sjösystemet, Gräsvarpet, Anderssvedjadjupet, Långtögen och Utålsviken var då
ännu en havsvik med utgreningar åt olika håll. Rosättra gård låg då bara ca 100 m från
stranden. I slutet av 1200- talet överfördes fastlandsbyarna på Ovansundssidan jämte Rosättra
från Roslagsbro till Vätö och gränsen mellan Roslagsbro och Vätö fastlades ungefär där den går
nu. Rosättra har som mest bestått av fem enskilda gårdar men har genom köp sedemera
sammanförts till en gård.

1700-tals byn ett par hundra meter öster om nuvarande gård brändes 1719 av ryssarna. Nya
gårshus byggdes strax öster om nuvarande gårdstun och fanns kvar till slutet av 1800- talet,
eventuellt längre.

Karta 3 1901






















