
 
Nysättras bebyggelse 
 Mats Blomgren  och Torbjörn Karlsson.  År 2017. 
 

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

Karta 1 är daterad 1640 och är en arealuppmätning. 

Karta 2 är från Laga skiftekartan 1863. 

Karta 3 är daterad 1901 (häradskarta). 

Karta 4 är daterad 1952 (ekonomisk). 

Karta 5 är en digitaliserad variant som ersätter den ekonomiska och som uppdateras med jämna 

intervaller.                                

Nysättra är en by belägen 15 km från Norrtälje. Byn Nysättra (Myaesaetu 24:08 örestal) nämns i text, 

för första gång år 1333. Att det funnits folk här sedan stenåldern vittnar fasta fornlämningar , 

gravfält, röse och stensättning från brons- och järnålder  samt gravfält vid badstranden. 

Den här skriften är tänkt som ett gårds och persongalleri.  Vi kommer att hänvisa till artiklar från 

årsskriften "Vätö förr och nu" som går att köpa från Vätö hembygdsförening och även att låna på 

Norrtälje stadsbibliotek.  

Vi har försökt att i största möjliga mån ange ägostyckningar och  avsöndrigarna och de nya ägarna. 

Tillvägagångssättet blir att hitta avsöndringar från stamfastigheterna via fastighetsbeteckningarna 

och därifrån komma åt köpekontrakten,tomtens areal, köpesumman, säljarens och köparens 

persondata. Efter år 1933 får vi nöja oss med de lagfarter som Norrtälje stadsarkiv har. 

Vad som gäller för symbolerna på kartorna är att svart fylld cirkel alltid gäller fastigheter före kartans 

årtal och fylld fyrkant gäller fastigheterna efter kartans årtal, med undantag för karta 1. 

Klart är att ordet persongalleri inte stämmer med verkligheten. Genomströmningen av folk som 

kyrkans ut- och inflyttningsregister visar, är att många fler personer funnits här. 

Det kommer att finnas två bilagor till detta. Kyrkans in- och utflyttningslängder från 1850 till 1940 

som enbart tar med Nysättra. Filnamn (utflyttning nysättra och inflyttning nysättra) 

Karta 1  1640   
Antalet personer i byn med sina 3 gårdar är vid denna tid är cirka 32. 

1 Östergården kronohemman 7 öresland. Öresland är en storhet som styr hur mycket skatt gården 

skall betala. I ett kronohemman ägdes marken av kronan till skillnad från skattehemman där bonden 

var självägande. 

2 Mellangården skattehemman 4 öresland 

3 Västergården skattehemman 13 öresland. 

A  Skötbodar 



B  2st. Skvaltkvarnar.                                                               

C Vattendrag från Uppvedahållet som mynnar ut vid Nysättra ångbåtsbrygga och som drev 

kvarnarna. 

D Dike som avvattnar gårdarnas odlingsbara mark och mynnar ut vid badet. 

 

 För att lokalisera gård 1,2 och 3 se karta 3, 1901  där dagens vägar visas. 

                                                                                          

 Karta 2  1863   
 Bilden är tagen från laga skiftekartan 1863, ca. 200 år yngre än arealkartan men kan mycket väl 

spegla hur det såg ut 1640. Antal personer vid denna tid år 1863 var omkring 65, mycket beroende av 

sjukdom och missväxt. 

 

Gård 1  Utdrag från husförhörslängden Vätö kyrkoarkiv 1900-1909, där ägaren till  gård 1 är 

kronolänsman Erik Gösta Granlund född 1872-03-21 Gränna h.h Gustava Fredrika Jonsson född 1880-

09-21 Västervik, en dotter Anna Lisa född 1902 Vätö, och sonen Johan Gustav född 1905 Vätö. 

 

Gård 2  Utdrag från husförhörslängden Vätö kyrkoarkiv 1900-1909, där ägaren till gård 2 är 

hemmansägaren August Andersson född 1863-06-02 Vätö, h.h Emma Agusta Pettersson född 1865-

09-12 Vätö och deras 5 barn (1909), Johan 1865, Anders 1887, Anna 1890, Emma 1893, Sixten 1901, 

samtliga  födda på Vätö. 

 

Gård 3  Utdrag från husförhörslängden Vätö kyrkoarkiv 1900-1909, där ägare till gård 3 är 

gästgivaren Johan Magnus Eriksson född 1853-09-29 Vätö, h.h Maria Matilda Pettersson född 1852-

06-26 Vätö och deras 8 barn (1909), Erik 1878, Maria 1879, Viktor 1881, Carl 1883, Emelie 1885, 

Gustaf 1887, Nils 1890, se pos 6, och Johan 1900, samtliga födda på Vätö.  

 

Här beskrivs gård 1, 2, 3 i det närmaste som av i dag, ungefär  år 1980 - 2010. 

 

Gård 1 Senare benämning Nysättra (1:7) 13:1 lagfart 1926 Rickard M Johansson född               

1895-02-16 kallas i dag Länsmansgården, En senare ägare,1946, som måste med, är Lennart Andrè 

Johansson född 1932-03-23,h.h. Ulla viola f. Möjne.                                                      

 Länsmansgården har två undantagsstugor på gården. Dessa har hyrts ut i omgångar. Under en 

period hyrde Bertil Oskar Hildemar en av stugorna. Även skärsliparen Gustav Johannesson hyrde där 

under en tid. 

 



Gård 2 Senare benämning Nysättra 1:8 lagfart 1928 Anders H E Andersson född 1887-11-14 och Anna 

A Axelsson född 1890-02-2 , gården benäms August Anders. Gården har utarrenderats till många 

bönder under lång tid bakåt, ett exempel, Erik Sundström född 1900-10-25, h.h Alice född 1904-07-

11 och sonen Ove. 

                                                            

Gård 3 Senare benämning Nysättra (1:4) 14:1 lagfart 1927 Verner Gustavsson född 1881-01-24 och 

hustrun Catarina född 1879-11-19 i dagligt tal bland äldre Nysättrabor Gästgiveriet. En senare ägare, 

1951, som måste nämnas är Johan Petter Eriksson född 1900-03-21 h.h. Greta Vilhelmina född 1900-

08-21. 

 Artiklar om Länsmansgården och Gästgiveriet finns i årsskrifterna "Vätö förr och nu." 

 

Karta 3  1901   
Vägen vid siffran 4 går mot Vätö, vid 22 går mot Norrtälje och vid 7 mot Rogslags-bro. 

 

4. Nysättra 1:24 Fridhem. Inlöst enligt ensittarlagen 1937. Här bodde Ernst Teodor Boström född 

1891-02-15 med hustru Maria Elvira född Johansson 1889-07-16 och sonen Ernst Sten född 1923-12-

08. Huset är i dag rivet och en Nysättrafamilj har byggt nytt. Ensittarlagen är en lag som bestämde att 

den som ägde ett eget hem på mark som ägdes av någon annan fick rätt  att friköpa  marken under 

vissa förutsättningar, även om markägaren motsatte sig detta. 

 

5. Nysättra 1:14 lagfart 1903 lägenhet Björklund nr.2 avstyckat från 1:7. Här bodde förste ägaren till 

Nysättra 1:14 Erik Ersson född 1834-06-22 och hans fru Lovisa född 1846-08-04 och dotter Ida Lovisa 

Eriksson född 1878-04-01. Ida var stickerska och hade smeknamnet "Stickida". Marken som var 

6895m2  stor, var en gåva från kronolänsman Erik Granlund, Länsmansgården. Fastigheten har haft 

sex ägare sedan dess: 1947, 1953, 1954, 1960, 1967 och 1972. Ett av paren som ägt 1:14 var Ruben 

Herman Börgesson född 1893-07-07, h.h Anna Helga Selina född 1889-03-07, under perioden 1954- 

1960. De kom från Bergsviks Holme på Vätö och märkte att, med ålderns rätt gick det inte att bo kvar 

där. Vinterhalvåret när isen varken bar eller brast gjorde att de blev strandsatta där. Medberättaren 

Torbjörn har detta att förtälja om 1:14. Skärsliparen Gustav Johannesson tillhörde en av det 

kringcyklade yrkesgrupperna som fanns  fram till 1950-60-talen. Han föddes i Adolf Fredriks 

församling i Stockholm 1886 och var bosatt i Nysättra i början av 1940-talet. Han bodde i ett enkelt 

inrett utrymme i vedboden vid sidan av Länsmansgården. Bostaden var väl mera som ett  

sommarviste, eftersom han hela sommarhalvåret cyklade runt i norra Roslagen och slipade. På cykeln 

hade han en slipsten och vattenbehållare samt en anordning  ner till en fotpedal som drev slipstenen. 



Slipning av liar, yxor och stämjärn klarade hans kunder av själva men finsliperiet av saxar, köks, och 

rakknivar lät man skärsliparen ta hand om. 

Gustav gick i pension 1967 och då lade han ner sin verksamhet. Han hamnade på Söderbykarls 

ålderdomshem där han senare avled. Det visade sig att han hade lite pengar på banken och Ingrid 

Johansson (taxi), verksam inom Kyrkan på Vätö, såg då till att man reste en gravsten över honom. 

  

6. Nysättra 14:8 Här bodde en gång Nils Gunnar Eriksson född 1890-01-15  kallad "svampNisse." 

Torpet har tillhört gästgiveriet. Nisse sålde svamp och fröer. Han var bror med John Petter Eriksson , 

som under en tid ägde Gästgiveriet. Torpet ägs i dag av ägare nummer tre , Anne-Loise Casserstedt. 

 

7. Nysättra 1:1 Nysättra Båtmanstorp. Den siste båtsmannen på torpet var Jan Erik Nyberg född 

1837-04-28. Den första ägaren till torpet efter att den friköpts från byns markägare var Viktor 

Söderman född 1867-03-28  Roslags Bro h.h Maria Matilda f. Malm född 1864-11-06 Estuna, deras 5 

döttra, 2 söner och fostersonen John. Han köpte torpet för 300:- år 1909 och pengarna delades på de 

nio markägarna. Han döper torpet till Skogshill. 1947 dyker en ny ägare upp, Gösta Solenberg. 

Familjen Solenberg- Svensk är fortfarande ägare till torpet(2017). 

 

8. Nysättra 6:1 Denna gård är, troligtvis, den fjärde jordbruksfastigheten som tillkommer i Nysättra. 

När gården grundats är oklart för oss, men vi vet att på laga skifteskartan 1863 finns en byggnad, 

kanske ett bostadshus, men inga andra byggnader. På 1901 kartan finns fler byggnader, det börjar 

likna en bondgård. År 1917 flyttar en hemmansägare Anders Johan Andersson född 1873-08-27 och 

hans familj från Malsta till Nysättra och som framöver kommer att bli ägare till gården. År 1945 

flyttar en annan hemmansägare Erik Severin Johansson född 1886-11-21 , h.h Edit Vilhelmina född 

1897-04-07 och deras kvarvarande barn  till Nysättra. Severin Johansson köper gården 1945 . Fadern 

och senare sonen Åke född 1927-08-08 och h.h. Gun kommer att driva gården fram tills den säljs på 

1980 talet till Bertil Olsson vilken kommer att döpa gården till Nysättra Gård. 

 

9. Nysättra 1:19 3:26 Lagfart efter inlösning enligt ensittarlagen som skedde på 1940 talet. Den nye 

ägaren Erik Magnus Eriksson född 1888-08-12 köpte fastigheten år 1912. Det fanns ett förbehåll i 

köpekontraktet från den förre ägaren Erik Andersson född 1862-02-02 i Uppveda "att låta förre 

skepparen Matts Andersson född 1829-01-04 och hans hustru Lovisa Charlotta född 1841-12-26 få 

fritt bebo nämnda byggnad under sin återstående livstid". E M Eriksson kom att nyttja stället som 

sommarställe. I dag (2016) är ett barnbarn och hennes man fastboende på gården. 

 



10. Nysättra 2:1 Gransäter. Fastighetens förste ägare var skepparen Anders Petter Olsson född 1858-

07-27 och h.h. Maria Chalotta "sylottan" född 1849-09-13. Anders var delägare i skutan Signora 

tillsammans med Bernhard Andersson född 1874-07-26 Håknäs. Signora seglades i ett antal år i 

Mälaren med besättningen Anders och sonen Petter Hugo född 1888 01-15. På 1920-talet såldes 

Signora. Sonen Hugo var under en period " betjänt" hos Sten  Hammar i Uppveda. 

 

 11 .Nysättra 1:1 Alvik. Fastighetens förste ägare var stenhuggaren Nils Gustav Svensson född 1871-

05-02 och h.h. Maria Desideria född 1869 09-16 f. Jansson. Om ni vill se en flitig mans verk, gå då och 

se de drygt 40 stenstolparna, som fortfarande lodräta, inhägnar den steniga tomten. 

  

12. Nysättra 2:10 lagfart 1904. Fastighetens första ägare var Johan Erik (Andersson)Ahlvarsson född 

1865- 07-04. Ahlvarsson kom till Nysättra 1893 efter många år som skeppstimmerman på de sju 

haven. Han arbetade som skeppare i Norrtäljes skärgård, transporterade passagerare och varor, hade 

lyckan att möta en tös, Matilda Pettersson född 1877- 11-10, en av döttrarna från Masrudans gård. 

De gifte sig 1902 skaffade mark i Nysättra och levde fram till 1952 och 1961.Vad vi kan förstå, är det 

endast två fastigheter i Nysättra som liknar  mindre bondgårdar. Det är den nu beskrivna och en som 

vi senare kommer till. På torpet fanns ko, gris, får, hönsgård, hölada gödselstad med urinbrunn och 

mark för att tillgodose allt detta. Johan byggde roddbåtar på vintrarna som han sålde på Strandvägen 

i Stockholm. V i har sett ett köpekontrakt där Johan säljer en bit skogsmark men med förbehållet att 

få fälla ett antal furor under ett antal år, troligtvis tänkt för båtbygge. Gården ägs i dag av ett av 

barnbarnen Per Blomgren och hans h.h Pia.  

13. Nysättra2:12 Kristinelund. oskiftat dödsbo, bouppteckning 1919, efter Anders Gustaf 

"Pettersson" Persson född 1851-03-02 och hustrun Kristina Lovisa f Mattsson född 1853-09-06 och 

dottern Lovisa Gustavsson född 1875-07-05. Under en period 1951 till 1955 hyrde Karl Gösta Lindroth 

född 1903-04-14,h.h. Magda Karolina född 1906-08-26  fastigheten. Lindroth körde vägskrapan, så 

när det regnat mycket var han ute och skrapade. För oss som cyklade blev det tungtrampat till dess 

bilarna plattat till vägbanan. Ägandet av fastigheten har skiftat ett antal gånger.  

 

14. Nysättra 5:1 lagfart 1936. Sam Wallin köpte fastigheten av hemmansägaren Hugo Andersson född 

1887-11-14, Änkefru Emilia Axelsson född 1890-02-21 och frånskilda fru Elida Johnson född 1923-06-

12. Fastigheten ägs (20008) av släktingar till Wallin. 

 

 15. Se ovan, med reservation för att fastigheten har styckats på senare tid. 

 



16. Nysättra 3:22, lagfart och arvskifte 1944, ägdes av Anna Brita Mattsson född 1913-07-21. 

Fastigheten "Kvarnängen" var under en tid telefonväxel som sköttes av Anna Brita. Hennes man 

Halvar född 1905-07-30 arbetade under en tid med att sköta ångmaskinen i "sågen". Kvarnängen 

ägdes på tidigt 1900 -tal av Hemmansägare Gustaf Maatson född 1876-11-14 och h.h Anna 

Gustafsson född 1877-08-08. 

 

Fastigheter som har beteckningen " Nysättra Kvarnlägenhet" är avstyckade från Nysättra kvarn vilken 

inte tillhörde Nysättra by. 

   

17. Nysättra kvarnlägenhet 1:6 lagfart 1906. Gåvobrev 1906 till Vätö friförsamling. 1944 ändras 

namnet till Vätö missionsförsamling. I detta "bönhus" förekom möten, filmvisning m.m. 

Missionshuset revs 1991. Mer finns att läsa i "Vätö förr och nu". I dag finns det två 

äldreboendelägenheter där missionshuset var beläget. 

 

18. Nysättra kvarnlägenhet( 1:5 1:22) 1:21 lagfart 1929 (Bettyhill). Johan Andersson . Det är  samma 

Andersson som pos 8. Den byggnad som även i dag finns, var först ett stall som kunde härbärgera ett 

antal hästar med foder och vatten och skulle nyttjas av de som kom för att få sin säd mald. När detta 

ej längre var aktuellt  byggdes huset om till att bli bostad för flera familjer. Några som hyrde där 

under kortare eller längre tid, smeden Nilsson, Johan Helmer Mattson, skepparen Ernfrid med 

mamma, Karl Roland Tyko Noaksson h.h. Ester Ingeborg, Ivar Herbert Karlsson, Karl Emanuel Teodor 

Alexandersson h.h. Gerda Konstantia, Sven Sigvard Jansson, Gunhild Maria Palmcrantz med två söner 

och några därtill. 

 

19. Nysättra kvarnlägenhet 1:14 lagfart 1923. Ägaren Anders Fridner Jansson född 1875-06-17 var en 

av de tidigare ägarna av Nysättra såg och kvarn. För att göra en lång historia kort, så hade Anders 

Fridner en son Sten född 1919-04-05 och en dotter Gunhild född 1910-01-09 som gifte sig med Åke 

Haglund född 1909-01-08. Dessa två Åke och Sten kom att driva verksamheten efter Fridners 

pensionering. Sten avslutar sin del i verksamheten efter en tid. Åke tillsammans med sonen Anders 

drev det hela vidare och i dag 2016 är det Anders två söner Per och Fredrik som driver det vidare 

under namnet Woody. Det finns mer att läsa om "sågen" i skriften "Vätö förr och nu" 

 

20. Nysättra kvarnlägenhet 1:16 lagfart 1947. Ägare Åke Haglund och Sten Jansson. 

 

21.Nysättra kvarnlägenhet 1:20 Johannesberg lagfart 1925 Johan Vilhelm Karlsson-Fransson född 

1875-12-09. En del av rivningsvirket från turbintunneln (sågen) användes till att bygga bostadshuset 



på fastigheten. Den förste ägaren var, se sidan 8, Erik Jansson född 1886-07-11, Edla Jansson född 

1889-08-01. 

 

 
 
 
 

22. Nysättra kvarnlägenhet 1:16 . Se pos.20 

 

D. Dike som avvattnar gårdarnas odlingsbara mark och mynnar ut vid badet. 

C. Vattendrag från Uppvedahållet som drev såg och kvarn. 

Badet. Innan Kiruna kommun blev ägare till Nysättra kvarnlägenhet 1:10 ställdes kravet att den 

blivande kolonin skulle ha tillgång till badplats. Detta löstes på så sätt att Nysättra by upplät mark till 

badet och delade kostnaderna mellan kolonin och Kommunen. Detta skedde 1949.  

 

Karta 4  1952 u   

 
Svart fylld cirkel visar bebyggelse från karta 1640 och fram till karta 1901. 

 

23. Nysättra 3:32 lagfart 1948 Patrik Viktor Söderström född 1897-02-25 (konditorn) och hans fru 

Vivan född 1913-05-23 inflyttade från Orkesta till Nysättra år 1946. Tiden före det att fastigheten 



Nysättra 3:32 blev klar, som konditori, drev familjen Söderström en uteservering på äga Nysättra 

3:38 och kanske även bodde där. 

  

24.. Nysättra  12:1 Dödsboet efter Georg Algot Ferdinand Jansson. 

 

25. Nysättra  8:1  lagfart 1943 Fjärdingsman Lars Viktor Hansson född 1902-04-02 och hans fru Ida 

Märta Katrina (hennes pappa byggde Birger Karlssons roddbåt på 1930 talet för 80 kr.) De flyttade 

senare till Nysättra 1:26. Hansson ställde upp som auktionsförrättarens "kassör" och man kunde även 

köra upp för körkort för honom. 

  

26. Nysättra 3:36 lagfart 1968 Gåvobrev till Gunnel Karlsson. Nysättra 3:36 var avstyckat från 

Nysättra 3:8. huvudbyggnaden uppfördes åren 1918-1920. Det finns en gammal lintork på tomten. 

Ägare i dag (2017) är familjen Rolf och Mainy Söderholm. 

 

 

27. Nysättra  9:1  lagfart 1947 Thor Sundholm född 1908-06-21 (slaktarn). Sundholm med fru Olga 

Natalia född 1908-06-21 inflyttade från Väddö till Nysättra år 1934. Sundholm körde runt i skåpbil 

och sålde charkvaror . Under en tid fanns även en butik i fastigheten, som sköttes av Olga. Stället är i 

dag uppstyckat och ägs av andra ägare. 

   

28. Nysättra  10:1 lagfart 1938 Otto Hansson född 1897-03-15 inflyttade med fru Anna Lilly född 

1898-10-21 och två döttrar till Nysättra 1938 . Huset de flyttade in i var ett före detta mejeri, som 

upphörde med sin verksamhet 1927. Landsvägen som i dag går framför huset gick på mejeritiden 

bakom huset. 

 

29. Nysättra  7:1  lagfart 1933 Norrtälje Kooperativa Handelsförening u.p.a. Se årsskrifterna "Vätö 

förr och nu." Förtsa ägare, Ofvansundets Handelsförening, blev ägare till 1247 m2 mark och byggnad 

till priset av 175:-, år 1911. Vid köptillfället hette stället Vårlyckan. Säljare var hemmansägare Gustaf 

Maatson och h.h Anna. Ett par som drev lanthandeln var butiksföreståndaren Karl Enar Eriksson född 

1902-11-20, h.h Vera f. Sisth född 1909-08-12 och deras två barn, Hans född 1939, Gudrun född 

1943. Föräldrarna inflyttade år 1935 och drev verksamheten fram till slutet av 50 talet. Jag tror att 

sonen Hans var den andre som blev student i Nysättra. Här kommer en skröna om Veras pappa. När 

ett nytt systembolag öppnade meddelade Norrtäljetidningen att" Sisth kom först", slut på skrönan. 

 



30. Nysättra  3:17 lagfart 1909 Ribban 4. Den förste ägaren, fd. hemmansägare  Matts Gustafsson 

blev ägare till 1890 m2 mark, stugbyggnad och nödiga uthus för 3000:-. Säljare var Gustaf Maatson. 

Ny ägare år 1934 var änklingen Johan August Karlsson född 1875-09-30 inflyttade med sonen Vilhelm 

Albin född 1899-03-31 från Roslagsbro till Nysättra.  Mats minns att när pappa och son genade över 

morfars tomt, för att meta i sundet, då bar de på de längsta bambuspön han någonsin sett (6 till 7 

m). Stället har i dag sin tredje ägare Kristin Mårtensson. 

  

 31. Nysättra  3:25 lagfart 1924 Ovansundets Byggnadsförening u.p.a. Om man vill läsa mer om 

"lokalen" så rekomenderar vi årsskriften "Vätö förr och nu". 

 

32. Nysättra  3:13 lagfart 1944 Ribban 1. Hulda Margareta Berntsson född 1878-09-22 inflyttade med 

son Knut Elias född 1911-04-17 och dotter Eva Elvira född 1913-09-01 från Roslags-Bro till Nysättra 

1943. Första ägaren, arbetaren Per Konrad Leonard Pettersson, Överlöpe, blev ägare till 2020 m2   

mark och stugbyggnad till priset av 1200:- (0,60:-/ m2) år 1909. Säljare var Gustaf Maatson .  

Fastigheten har bytt ägare ett antal gånger. 

 

33. Nysättra  3:38.  Den förste ägaren till Nysättra 3:24 var J W Pettersson, Överlöpe. Han köpte de 

1700m2 för 100:- år 1911. Nysättra 3:38 hade år 1921 fastighetsbeteckning Nysättra 3:24 

(Johannalund) och ägdes då av Selma Henny Viola Pettersson född 1903-06-19 tillsammans med 

Ester Alice Pettersson född 1905-06-10. Huset hade stor bakugn och uthuset var välbyggt. Stället 

kallades bagarAnnas. Att det har bakats kommersiellt  vittnas av att det finns bevarat tryckt 

omslagspapper för paketering av brödet. När bagerirörelsen upphörde  kom en ny bagare in i bilden, 

som efter att Folke Arnes gamla butik rivits, blev utan den bakugn som funnits på baksidan av 

butiken. Bagaren i fråga hette Edvin Henning Sundell född 1900-05-22. Sundell och h.h. Telma 

Elisabeth f. Eriksson född 1898-08-08 inflyttade från Norrtälje till Nysättra år 1928. Han kom nu att 

hyra in sig både som hyresgäst och att nyttja ugnen i sin verksamhet. Sundell-limpan var välkänd för 

sin goda kvalitet.  Valdemar Gottfrid Österman blev ägare till Nysättra 3:38 år 1962 och än senare 

blev Birger Matsson ägare. Familjen äger fortfarande fastigheten. Birger rev bakugnen.  

  

34. Nysättra  3:15 Den förste ägaren till Nysättra 3:15 var J E Ahlvarsson se Pos 12 som betalade 300:- 

för 2095 m2 (0,14:-/m2) år 1909. År 1925 köpte Karl Erik Boström Nysättra 3:15 och inflyttade med 

fru Anna Lovisa född 1862-11-12 f.Andersdotter, sonen Sven Gunnar född 1903-12-08 och Hugo 

Valdemar född 1914-07-11 son till Gärda Boström. Sven Gunnar  gifte sig med Sally Margareta född 

1924-07-11. Han var mycket involverad i allt som rörde "lokalens" aktiviteter som schack,fotboll m.m.  

 



35. Nysättra 1:11 lagfart 1936 Eine Noaksson född 1907-11-27 inflyttade med fru Astrid Sofia född 

1910-04-28 och dotter Ejvor Astrid född 1931-03-12 år 1932. Eine arbetade på färgan under lång tid. 

Vi är många som har kört upp honom ur sängen sent på natten, efter dans på Tyfö, för att  komma till 

fastlandet. Han och någon kollega gjorde ett storjobb när de iordningställde badstranden med sand, 

bryggor, trampolin ett gammalt färgefäste och stängslade in tomten mot kossorna. Astrid månade 

mycket om tomten, hennes hallonhäck var fantastisk. 

 

36. Nysättra  3:34 lagfart 1950 Evert Marino Eurenius Berntsson född 1907-03-02 inflyttade år 1932. 

Han gifte sig med Ingrid Margareta född 1913-02-10 f. Svensson år 1942. Evert var färgvakt. Evert var 

också med på badplatsjobbet. Evert var en kraftkarl, enligt vittne tog han en cementsäck (50 Kg) 

under vardera armen,från ett lastbilsflak, och knallade iväg. 

  

37. Nysättra 1:22 lagfart 1935 Bror Erik Johansson född 1906-12-31, h.h Anna Martina född 1908-05-

22 f. Mattsson och dottern Ulla Linea, inflyttade 1930. Bror arbetade som stenhuggare på 

kommunägda Vätö berg. När Vätö berg lades ner, arbetade Bror med flera andra Vätö  stenhuggare 

på tunnelbanebygget i Stockholm. Ny ägare 1948 Ernst Simon Helge Axelsson född 1915-10-28 h.h. 

Wilhelmina Kristina född 1922-02-28. Simon var kyrkovaktmästare under en tid på Vätö. 

 

Svart fylld cirkel visar bebyggelse från karta 1640 och fram till karta 1901 och 1952. 
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38. Nysättra 2:11 lagfart 1931 "Ekskoga" Joel Zakarias Jansson född 1884-08-10 Väddö. Skeppare 

Jansson inflyttade med fru Agneta Margareta född 1889-10-17  och tre söner från Väddö till Nysättra 

år 1930 och 1931 blev han ägare till ett nästan nybyggt hus. Fastigheten har bytt ägare åtminstone 

två gånger. 

 

39. Nysättra 1:21  lagfart 1935 Sten Jansson, son till Fridner Jansson. se Pos 19. Han och familjen 

flyttade till  Stockholm efter det att han lämnat "sågen".Den nye ägaren till 1:21 blir Johan Edvard 

Forsberg född 1894-01-10, h.h Karolina f. Karlsson född 1890-05-25, de kom från Frötuna. Detta sker 

år 1947. Johan fiskade mycket, när han och "Sture i Strömmen" fick god fångst i näten cyklade de 

runt och sålde av sin fångst nästan gratis. 

 

40. Nysättra 1:23   lagfart 1937 Eliard Andersson, sjöman, arrendator, snickare född 1887-01-23 i 

Uppveda och hans h.h Edit Ingeborg född 1894-09-10 Nysättra (Gästgiveriet). 



 

41. Nysättra 1:20 lagfart 1935 Erland Birger Karlsson född 1903-07-17 Överlöpe och h. h. Alice 

Karlsson född 1909-11-15 Roslags-bro. Fam. Karlsson fick möjlighet att stycka av en tomt från Verner 

Gustavssons mark, stenig oländig och gränsande mot sundet. Efter mycket arbete, finns där i dag en 

fin fastighet. Sonen Torbjörn med h.h Stina är i dag fastboende där.Roddbåten som tidigare nämnts 

nyttjas fortfarande av dem. 

 

42. Nysättra 1:30 lagfart 1949 Alvar Gustavsson född 1919-08-28 Tuna. Postmästare Gustavsson 

inflyttade med fru Anna Lisa född 1921-05-27 Överlövsta och tre barn från Norrtälje. I huset som 

famijen bodde i fanns även postkontoret. Hans fru var lantbrevbärarare. 

 

43. Nysättra 3:30 lagfart 1945 Gunnar Johansson född 1901-01-20. Gunnar var barnfödd på 

Brännströms gård och barnbarn till Fridner Jansson, varför efternamnen inte  stämmer beror på att 

Gunnars pappa ändrade sitt efternamn. Gunnar och hans h.h Ingrid Lovisa född f. Johansson 1918-

09-30 drev under lång tid en taxirörelse i Nysättra. 

 

44. Nysättra 3:31 lagfart 1945 Elis Andersson född 1912-07-17 och h.h Siri Dorotea Margareta född 

1914-12-01. (Johan Eliard) Elis körde Vätöbussen under många år.  

 

45. Den förste ägaren till Nysättra 1:13 var mjölnaren Johan Theodor Eriksson född 1863-11-09 som 

köpte 2350m2 tomtmark för 300:- från Nysättra 1 av ägaren Matts Gustafsson född 1849-01-19, år 

1897. Ny ägare till Nysättra 1:13 lagfart 1937 var  Gerth Wicklund född 1904-10-26 och hans fru Maj 

Annio född 1912-12-06 som kom till Nysättra från Väddö 1934. Han startade upp en 

cykelreparationsverkstad och hade agentur för Royald Enfields motorcyklar. Han var med och 

grundade speedwayklubben ORION Rospiggarna. Han tillverkade fiskedrag, fiskesumpar i plåt, sålde 

julgranar i Stockholm, turligt nog, en gång till Jussi Björling som bjöd hem honom på middag och Gert 

bjöd tillbaka. Jussi tackade ja, och kom ut i taxi. På Vätö sunds is sjöng han några av sina 

paradnummer. En tid fanns det även en bensinstation där. Jag fick min första cykel från Vicklund, en 

Monark. 

 

46. Nysättra 1:16. Tidigaste avstyckning är år 1907 då Gustaf Matsson avyttrade 35060 m2 mark, till 

Matts Mattsson.  Torpet hade ladugård och uthus samt en mjölkbrygga uppställd på vägen ner till 

badstranden(Vikingastigen) som vi tror betjänade detta torp. Senare lagfart 1943 Axel Ragnar 

Elfversson född 1886-12-18.  

 



47. Nysättra  1:26 lagfart 1947 Lars Viktor Hansson. Se pos 25. 

 

48. Nysättra  1:28 lagfart 1943 Axel Ragnar Elfversson se pos nr.46. 

 

49.Nysättra Kvarnlägenhet 1:19 . Den förste ägaren till Nysättra Kvarnlägenhet 1:19 var 

timmermannen J P Andersson och h.h Selma som köpte 1489 m2 tomtmark för 500:- år 1923. En 

senare ägare, lagfart 1927, var Karl Mattsson född 1872-10-27 h.h. Emma Lydia f. Andersson född 

1888-01-07, tre döttrar och ett barnbarn inflyttade från Roslags-Bro år 1924 

    

50. Nysättra  1:6  lagfart 1973 Österman Hus AB.(Ålderdomshemmet). 

  

51. Kvarnlägenhet 1:10 lagfart 1942 Gustav Eklöv. Senare 1946 köper Folke Arne, född 1899-06-30 

Grums och hans fru Alice född 1908-06-25 Frötuna fastigheten. På tomten fanns en lanthandel som 

Folke Arne drev fram till dess att den revs, för att sedan uppstå i en ny affär på äga Nysättra 1:27. 

Lanthandeln hade en bred stentrappa som smalnade av uppåt, ett anex på gaveln ner mot sundet, 

som var post och vars hallväggar var täckta av skåpluckor med lås. Ibland kunde man se svettige 

bagaren Sundell på  baksidan och hans lustiga lilla skåpbil. Fastigheten var under en period 

sommarkolloni för Kirunabarn och senare sommarvilohem för Kirunahusmödrar. Fastigheten ägs i 

dag av Anders Haglund och h.h Lola. 

 

52. Nysättra Kvarnlägenhet 1:12 lagfart 1934 Ruth Ingrid Birgitta Blanck född 1894-01-05 . 

  

53. Nysättra  Kvarnlägenhet 1:13 lagfart 1944 Rolf Johan Ragnar Jansson född 1906-08-27 och h.h. 

Nancy Margareta Jansson född 1918-09-09. 

 

54. Nysättra  Kvarnlägenhet 1:29 lagfart 1929 Sven Erik Johansson född 1899-11-09 och h.h. Märta 

Margareta f. Sundell född 1907-03-15. Sven hade ett litet sågverk med egen skog, där kunde man 

köpa billigt virke. Märta var syster till bagare Sundell. 

 

55. Nysättra  Kvarnlägenhet 1:34 lagfart 1936 Karl Sigfrid Söderman född 1906-12-25 och h.h. Elsa 

Emilia f. Fransson född 1907-01-23 inflyttade år 1924. Karl var åkeriägare och ansågs vara en skicklig 

sådan. Som pensionerade flyttade de till Norrtälje. 

 



56. Nysättra Kvarnlägenhet 1:23 lagfart 1938 Thor Sundholm (slaktarn). Han flyttade till, se Pos. 27. 

Ny ägare år 1945 var Stockholms  Läns Ominibuss AB.  Busschauffören Karl Torsten Eriksson, född 

1908-08-10, var hyresgäst i denna fastighet. 

  

57. Tillhör Uppveda. 

 

58. Nysättra Kvarnlägenhet 1:37 lagfart 1940 Seth Andersson född 1900-03-08 och h.h. Asta 

Andersson f. Pettersson född 1907-10-13. Seth flyttade från Roslagsbro till Nysättra 1928. Han var 

chaufför, startade mjölkkörning till Norrtälje, ett bussbolag, körskola, byggde garage, ett hyreshus 

med fyra lägenheter och hade många järn i elden. Nu till en skröna, jag tar den ordagrant från min 

medförfattare Torbjörn. En annan yrkesgrupp som försvann på 1950-talet var "korvnasarna". Dessa 

åkte omkring med sina skåpbilar där de hade isolerade skåp fyllda med is. De sålde färskvaror såsom: 

kött, korv, pålägg, ost och grönsaker i byar som inte hade egen affär och till gårdar som låg avlägset. 

Från Nysättra utgick två sådana skåpbilar körda av Tor Sundholm och Set Andersson. " Här kommer 

skrönan". Set ansågs vara farligt snabb både i huvudet och med tummen på vågen och kunderna 

bevakade honom noga"7 x11 är 88. Åtta och åttio, tack!" sa Seth. Väl inne i köket kom bondmoran på 

knepet och när Seth kom nästa gång fick han en rejäl utskällning. Seth bara skrattade och lämnade 

tillbaka pengarna. Slut på skrönan. En driftig karl med andra ord. Några som hyrde kortare eller 

längre tid hos Seth var Karl Harald Folke Arne, Per Erik Rune Fredriksson h.h. Gudrun Gunvor, Bernt 

Oskar Hildemar Oskarsson, Gunhild Maria Palmcranz, Bror Erik Torsten Westberg h.h. Rut Lilly 

Elisabet, Erik Folke Sundström med sonen Ove. Denne Ove har berättat följande historia. Om inte en 

faster och en farbror hade haft kikhosta i unga år så skulle jag, Ove, inte funnits till. Oves farfar Frans 

August Sundström född 1867-09-04 var torpare på Penningby slott. Farfar blev som mycket ung 

föräldrarlös och en familj tog hand om honom. En flicka i den familjen kommer att emigrera till 

Amerika, gifta  

sig med en farmare som dör efter en tid. Änkan, Farfars halvsyster, ber honom komma över och 

hjälpa henne att driva driva farmen vidare. Han ger ett jakande svar,hon sänder biljetter och han 

startar sin emigration till Wisconsin NordAmerika med h.h. Karolina Cesilia född 1867-11-21 fyra 

döttrar och fyra söner i åldern från 5 till 21 år. Troligen med viss hjälp ger de sig iväg ner till 

Göteborg. Där skall de genomgå en hälsoundersökning. Föräldrarna har märkt att två av de yngsta 

hostar väldigt.För att dölja hostan  får de varsina klutar, indränkta med konjak, att ha i munnen. 

Läkaren upptäcker detta, och förklarar att resetillstånd inte kan ges. Båten de skulle ha rest med var 

RMS Titanics och det var hennes jungfrufärd. Oves farfar med familj reser hem till Roslagen där han 

år 1913 anställs på Vätö prästgård som arrendator och där han blir kvar i många år.  

 



 59. Nysättra Kvarnlägenhet 1:36 lagfart 1949. Karl Algot Eugen Johansson född 1913-11-02. 

Fastigheten uppköpt av Norrtälje kommun som bostad åt distriktsjuksköterskor. 

 

60. Nysättra Kvarnlägenhet 1:18 lagfart 1924. Helga Emma Elida Johnsson född Andersson blev ägare 

till Nysättra Kvarnlägenhet  1:18, 5985 m2, och Nysättra Kvarnlägenhet 1:17 på 1692 m2, totalt 7677 

m2 för en kostnad av 700:- 

 

61. Nysättra Kvarnlägenhet 1:17 lagfart 1924 Helga Emma Elida Johnsson född Andersson. 

 

62. Nysättra Kvarnlägenhet 1:33 lagfart 1943 Carl Erik Malm född 1866-09-21 Estuna, h.h. Johanna 

Matilda f.Lundberg Norrtälje inflyttade år 1924. 

 

63. Nysättra Kvarnlägenhet 1:25 lagfart 1931 Elisabet Rabo. 

 

85. Nysättra Kvarnlägenhet 1:28 lagfart 1928 Johan Andersson. Smeden Karl-Oskar Nilsson född 

1893-12-01 och h.h Anna Sofia f. Söderlund född 1889-10-05 blev ägare till fastigheten 1949, några 

månader senare tog sonen Melker född 1925-07-17 över verksamheten där även rörmokeri erbjöds. 

Smedjan fanns före 1949 nere vid ångbåtsbryggan. Smedjan brann ner och ny byggdes upp på äga 

Nysättra Kvarnlägenhet 1:28. Sonen Melker byggde senare ett bostadshus på samma tomt till sin 

familj. 

 

Svart fylld cirkel visar bebyggelse från karta 1640 och fram till karta 1901 och 1952. 
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64. Nysättra  14:9  lagfart 1970 Mats Blomgren. 

                                                                              

65. Nysättra  9:2   lagfart 1975 Karl-Johan Mattsson. 

 

66. Nysättra  9:3   lagfart 1975 Nils Mattsson. 

                                                        

67. Nysättra  2:16  (lagfart ) 1961 Alice Blomgren född 1908-05-18. 

 

68. Nysättra  1:45  lagfart  1980 Mona Sundberg. 

 



Svart fylld cirkel visar bebyggelse från karta 1640 och fram till karta 1901 och 1952. 
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70. Nysättra  1:35 lagfart 1951 Nils Gustav Andersson. 

 

71. Nysättra  1:31 lagfart 1950 John Hilmer Elfversson. 

   

72. Nysättra  1:40 lagfart 1951 Nils Gunnar Andersson. 

 

73. Nysättra  1:38 lagfart 1951 Nils Gunnar Andersson. 

 

74. Nysättra  1:37 lagfart 1951 Nils Gunnar Andersson. 

 

75. Nysättra  1:26 lagfart 1961 Märta Hansson se pos nr.25. 

 

76. Nysättra  1:11 lagfart 1937 Ejne Noaksson flyttat till pos nr35. 

  

77. Nysättra  1:27 lagfart 1943 Axel Ragnar Elfersson se pos nr.46. 

 

78. Nysättra  1:30 lagfart 1949 Alvar Gustavsson se pos nr.42. 

 

79. Nysättra Kvarnlägenhet 1:49 fattas uppgifter. 

 

80. Nysättra Kvarnlägenhet 1:31 lagfart 1929 Vätö och Björkö-Arholma komunalförbund. 

 Ålderdomshemmet. 

 

81. Nysättra Kvarnlägenhet 1:40 lagfart 1948 Ivar Herbert Karlsson född 1895-02-14, infyttad från 

Roslags-Bro, och kallades Tuppen. Han byggde stugor på flera av Nysättra Kvarnlägenhetens 

avstyckningar. 

 

82. Nysättra Kvarnlägenhet 1:39 lagfart 1948 Ivar Herbert Karlsson. 

 

83. Nysättra Kvarnlägenhet 1:38 lagfart 1948 Ivar Herbert Karlsson. 

 



84. Nysättra Kvarnlägenhet 1:5  lagfart 1937 Hildemar Emil Törnkvist. 

 

86. Nysättra Kvarnlägenhet 1:32 lagfart 1936 Nils Robert Ländin. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

  



 

 
 

  
 
 
 
 
 
                                                    
 



 
 

 

 
 
  
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 



 
        
 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 


