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ANTLIGEN :
Termometern visar flera plusgrader.
Snön är v~t och mosig
och asfalten börjar sticka fram utanför dörran.
Snöhögen
vid köket räcker fortfaranda upp ovan fönsterbrädan
men
jag inbillar mig att den sjunkit någon centimeter.
I går hörde jag vårdrillar från en fågel.
Hembygden har varit nerbäddad i ett rejält snölager den
här vintern och kylan har bitit i kinderna värre än på många
år. Vi som minns 4D-talets krigsvintrar her gjort jämförel
ser. Den sista januarisöndagen 1942 håller fortfarande sitt
rekord i våra trakter med 28 graders kyla och hård blåst.
DM på skidor som skulle gå vid Tollare skola den dagen
inställdes som väl var.
Men nu tinar det som sagt. Solen stiger högre för var dag.
Den oro vi kanske kände i februarikylan
har lämnat plats
för en stilla tillfredsställelse,
när vi ser TV-rutans sol
gå upp allt tidigare över horisonten
och med en gäspning
gå till vila allt senare varje vecka. Med sträng lagbunden
het går året sin gång och vi behöver inte förtvivla.
1985 har klassats som"
världsungdomsåret".
De unga skall
lyftas fram i blickpunkten, de ungas möjligheter och förut
sättningar skall skärskådas och tillvaratas.
Hur är det med hembygdsrörelsens relationer till de unga?
Tror den på ungdomen? Och vågar ungdomen tro på hembygdarna?
I stor utsträckning har vi missst ungdomen. Det vi sysslat
med - historia, traditioner, bevarande - har inte i första
hand vänt sig till de unga. Det har varit vårt självtagna
uppdrag att levandegöra gårdagen och gräva bland minnena och det är väl inget fel i detta. Men vi har också kommit
till en punkt, där vi allvarligt måste fråga oss, om vårt
pysslande kommer att övertas av nästa generation. De flesta
hembygdsföreningar är relativt unga till sin ålder men med
lemmarna har åldrats. Kan de id~er som entusiasmerade de
första hembygdarna, locka ungdomen i dag? Det är en fråga
som vi allvarligt bör fundera över och, om vi besvarar den
nekande, komma med nya friska id~er.
forts på sista sidan

Denna artikel om Lindängen i Lännersta och släk
ten Tempelman är ett försök att återge minnen
kring fem generationers boende på samma plats
och om hur sommarlivet kunde te sig.
Tack vare minnesgode berättare som Emmy Holmgren,
född Tempelman, och Polly och Gillis Tempelman,
vilka förutom egna upplevelser även haft tillgång
till föregående två generationers minnen, har
denna artikel kunnat komma till.
Ejvor Häggner
När protokollsekreterare Victor Tempelman, född 1819, och
hans hustru Maria Welin, född 1827, gifte sig 1851, bodde
de i Stockholm men hade sommarställe vid Ropsten. Där expro
prierades merken av Stockholms stad. De sanitära förh~llandena i dåtidens stockholm var inte de bästa. Så småningom be
slutades dörför att skaffa ett annat sommarställe utanför sta
den med ren, frisk luft och där familj och släkt kunde sam
las. Valet föll på ett område i Goo vid Lännerstasundet, kal
let Djurgården. Området var på 15 tunnland och delades av
Djurgårdsvögen.
Namnet Djurgården har gamla anor. l sitt föredrag hållet
med anledning av 25D-årsminnet av slaget vid Södra Stäket
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citerar fil dr Alf Åberg fortifikationsöversten Baltzar von
Dahlheim, som framgångsrikt ledde svenskarnas försvar vid
Stäket: " •• drev med kanoner och manskap ryssarna tillbaka,
att de nedtryckte en stor längd av greve Tessins djurgårds
gärdsgård •• "
I E Alfred Janssons"
800 sockens historia" omnämns,
att
innehavaren av Lännersta gård, K r Wahlberg, " försålde 7 av
söndrade lägenheter invid eller i närheten av Lännerstasundet
••• Djurgården
till Aug Lehmann för 2.DOO rdr". Detta ägde
rum 30/12 187D och några månader senare köpte Wahl berg till
baka fastigheten. 1875 såldes"
Djurgården om 7 tld. 29 kld
till bankir L rredholm för 12.DOO rdr·C Jansson).
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I lagfartsprotokollet
finns upplysning att tomten tidigare
kallats"
Tessins grund". Jansson skriver, att enligt tradi
tionen skulle r.Lcocemus Tessin d y, efter det att ryssarna
1719 bränt ner 600 g~rd, haft för avsikt att bygga en herr
gård på området. Retserne efter terrasseringen syns fortfa
rande, speciellt på dess västra sida. Enligt Janseon är även
lindall~n C varav namnet Lindängen) planterad på Tessins tid.
Detta gällde tydligen den vänstra all~n från huset sett - den
all~ där lindarna är mäktigast.
Planer fanns även att anlägga en fontän. ~1ed hjälp av ryska
krigsf~ngar avstängdes Trollsjön och vattnet leddes genom ur
holkade trädstammar till Lindängen. Dessa ekstockar förbands
med blyrör och delar av denne vattenledning
återfanns vid ut
grävning av Lindängens källare. En urholkad trädstam finns i
hembygdsgården i Koldalen.
Alltnog: Tessin fullföljde tydligen inte
byggnationen utan återuppbyggde
000
herr
gård 1720.
Alfred Jansson namner även, att namnet
Djurgården förekommer i Boos äldsta kyrkbok.
Ar 1715 begrovs " Diurgårdswachtarens
lilla
dotter i 600" och 1733 omnämns begravning
av " "tt oächta barn ifrån Diurwachtar
stufwan". Det antas, att Djurgården
varit Tessins inhägnade djurpark med
uppförd vaktstuga.
Victor Tempelman, som 1879 förvärvade
Djurgerden, hyrde på Östra Ekbacken den
sommaren medan det egna huset på Lind
ängen byggdes. ~9tra Ekbacken, som nu
mera ägs av Frä18ningsarm~n,
innehades då

'Jictor Tempelman och hans hustru Maria kallade sitt nybygg
da sommarställe Lindängen. Tempelman planterade själv den
högra raden lindar i all~n framför huset ner mot sjön. Victor
Tempelman avled 1894 och hans hustru Maria 1916.
Ann Resare har i sin dokumentation av den kulturhistoriskt
intressanta bebyggelsen i skriften" 800 vid vattnet" funnit
Lindängen vara" ett av de bästa exemplen på den praktfulla
träarkitektur, som växte upp längs stränderna fr o m 186D-ta1et. Dess välbevarade lövsågningsdetaljer är utan motstycke.
Tryckta mönster till dessa finns bevarade, vilket visar, att
de förmodligen tillverkats av den lokale byggmästaren i stäl
let för att ha beställts färdiga från fabrik, vilket annars
var fallet.
Byggnaden är uppförd i två våningar med liggande panel i
nedre och stående i övre våningen. Huset är ännu gulbrunt
med brunare snickerier, den ursprungliga färgställningen.
Veranda i två plan överst öppen •••
Ursprungligen hade huset plåttak som dock numera är utbytt
mot tegel ••• Två krenelerade skorstenar ••• "
Lindängen har många av Ann Resare beskrivne kännetecken
för sommarbebyggelsen från 1860-talet, t ex den inglasade
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verandan i nedre våningen och den öppna verandan, calkongen,
i den övre våningen, lövsågerierna, luckorna, som sätts för
vintertid, den lummiga trädgården, badhus med sump, båtbrygga,
trädgårdsmästarbostad, växthus och dalkulla.
I Gösta Sellings .. Säterier och gamla gårdar i Stockholms
trakten" står om Lännersta: " Cia 80D meter öster om gården
ligger en på 1870-talet uppförd, synnerligen välbevarad som
marvilla, Lindängen. Utsikten mot Lännerstasundet inramas av,
högvuxna lindal16er. på andra sidan höjer sig en terrasserad
plan, kallad" Tessins grund". Enligt traditionen lär där ha
planerats ett nytt stort corps-de-logis, om av Nicodemus Tas
sin d y eller av sonen Carl Gustaf är ovisst. Platsen ligger
innanför Stäkets befästningar. Mellan al16erna har funnits en
rund damm, till vilken vatten har letts i trärör från en li
ten uppdämd sjc. läget för det ofullbordade huset är valt med
en känsla värdig de båda Tessinarna."
Quist skriver i sin bok om Värmdö skeppslag: .. Lännersta
1 mtl frälse i Drminge fjärding. K G Tessin hade för avsikt
att omkring 8DO meter öster om nuver. mangården uppföra ett
nytt stort corps-de-logis, men vid hans avflyttning från orten
var endast grunden lagd. Den synes ännu delvis. Den all~ av
lindar som då planterades där är ännu kvar".
på Lindängen har funnits fyra bostadshus, växthus, ladugård,
badhus, tennisbana, pool och båtbrygga.
Victor och r;aria Tempelmans son Georg, född 1855, gifte sig
1902 med Brita Feychting, född 1871. Han bodde som ungkarl
tillsammans med föräldrarna på Lindängen. Åt Georg Tsmpelmans
syster Henriette, gift med kommendörkapten Carlsson, byggdes
ett eget hus, Röda villan.
Tr'ädgårdsmästarbostaden
byggdes i samband med stora huset.
Georg Tempelman dog 1949, 93 år gammal. Hans fru Brita dog
1947, 76 ~r gammal. Sonen Gillis, född 19D6, ärvde då Lind
ängen. En villa ,cyggdes 1955 åt systern Emmy, född 1909, gift
med professor Gunnar Holmgren, ty även hon ville bo på barn
domshemmet Lind~ngen, sedan hon blivit ensam. Gillis Tempelman
gifte sig 1931 med Elsa ( Polly) Siewertz, född 19D9.
Numera bebos Lindängen även av barn och barnbarn till ~'olly
och Gillis Tempelman. Lindängen har varit i samma släkt i fem
generationer.
Huset vinterbonades 1949 och badrum inreddes. Vattenförsörj
ning sker fr~n egen brunn.
Stora bonin~3huset
har i bottenv5ningen ett utbyggt ~lomster
rum, vardagsrum, matsal och salong, alla med kakelugnar, varav

den i salongen är äldst. Dessa rum i fil har utsikt ~t Län
nerstasundet.
I bottenviningen finns äV9n hall, kök och öv
riga köksutrymmen.
I Hvervåningen
ligger hall, sängkammare
och badrum, öppen balkong med utsikt över Lännerstasundat
och trädgården,
tre gästrum och ett lekrum.
Lindängens möbler och inventarier återfinner men även till
viss del i fotoalbum efter tidigare generationer Tempelman.
Bland de många minnen Georg Tempelman berättade för sine
barn var bl a, att om man missade eftermiddags- eller kvälls
båten från Stockholm, fick man anlita roddarmadamer. Dessa
fanns bl a vid Grevgatans slut på Grevbron och då blev man
rodd hem. I dåligt väder och öppen båt kunde avståndet till
Lindängen vara nog så långt.
Han berättade även om de första hjulångarna - hur ranka de
var och hur de lutade, när alltför många passagerare kom över
på samma

sida.

Annars skedde all förbindelse och transport till och från
Stockholm medelst Gustavsbergsbåtarna. Enligt skriftställere
Curt Munthe finns i artikeln" Skurubron och dess föregångare"
i Nackaboken 1971 uppgift att Gustavsbergsbolaget
1842, tio
år efter första flottbrons anlijggande, öppnade båt trafik ge
nom Skurusundet
och Stäket. Ny flottbro byggdes enligt Munthe
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1875. Högbron invigdes ,.915. 8land Gillis Tempelmans egna
minnen finns även med i bilden den flottbro över Skurusundet
som byggdes 1875 av Alfred Nobels far.
Enligt Axel Quist i " En bok om Värmdö skeppslag" var för
sta ångb~ten i trafik frän Stockholm till skeppslaget en hjul
bit av järn, ångfartyget " Gustafsberg",
från 1842. Genom Sku
rusundet hade Sandhamn 1865 tre g~nger i veckan förbindelse
genom Strömma kanal och Skurusundet med Stockholm med ångfar
tyget"
Strömma kanal". BItförbindelser och bAtantal ökade
genom åren. Gustavsberg hade 1932 sex båtar med namnet Gus
tavsberg I-VI som förbindelselänk med Stockholm. Trafiken
fortsatte till 1947 enligt Gösta Andersson i artikeln " Buss
på tjugotalet" i Nackaboken 1975. " Nedläggningen skedde på
grund av konkurrens från busstrafiken."
En av de äldsta och tätast trafikerade

ångbåtslederna

i Stockholms skärgård var den 22 km långa traden
Stockholm - Gustavsberg, där fabriken bedrev båttrafik
åren 1842-1947. Följande tabell ger några data
Namn
GUSTAFSBERG
hjulångare
GUSTAFSBERG
"
WERMDÖ
"
GUSTAFSBERG, 1881 omdöpt till
GUSTAFSBERG I
WERMDÖ, 1881 omdöpt till
GUSTAFSBERG III
GUSTAFSBERG II
GUSTAFSBERG IV
GUSTAFSBERG V
GUSTAFSBERG VI
GllSTAFSBERG I II
GUSTAFSBERG VII

Byggd

Trafikår

S Owen
Nyköping
Bergsund

1842
1847
1854

1842-1846
1847-1857
1858-1873

W Lindberg

1872

1872-1919

W Lindberg
Motala
Bergsund
Bergsund
Bergsund
Bergsund
Oskarshamn

1873
1878
1884
1888
1895
1905

1873-1899
1878-1941
1884-1947
1888-1947
1895-1934
1905-1947
1912-1928

Omkring 19:.!5 ändrades stavningen
till "v" istället för"f".

1912

av båtnamnen

Pnder l860-taIet gick dessutom hjulångaren JACOB BAGGE, byggd
vid Bergsund 1865, några år viss~ turer till Gu_stavsberg. '
Busstrafiken med Stockholm startade 1920 enligt Dick Hall
ström i skriften" Björknäsbussarna i bild 192D-1968". Han
meddelar vidare att bolaget trafikerade från midsommar Ar 1920
linjan stockholm-Skurustugan men utsträckte linjen samma år

till ~jörknjs och att företaget da hetta lktcrps Bilstation,
Blom och Larsson.
All flyttning till och fr~n Lindängen och alla övriga trans
porter skedde med GustavsbergsbAtarna.
Fbrst 1920 inköpte
Tompolmans bil. I övrigt rodde eller cyklade man, bl a för
mj61khbmtningen. Mj51k kbptes från Lgnnerste Handal, dgr det
var länga kber, eller fr~n endera L~nnersta,
Fisksätra eller
BOD Q2rd.
i~·2 Lind;;ngen fanns uven ladugård och undo r första
världs
kriget in~~Gptes på vårarna en 1<0 som kalvat. ;·ven transporter
na av kon sk5ttes av Custavsbergsbätarna.
Oåtarna lade i vanliga fall till vid Gammeluddens brygga
men kunde vid speciella tillfällen ocks~ angöra Johannesbergs
brygga.
Ut- och inflyttningarna var omständliga med mycket bagage.
I Georg och Crita Tempelmans vårflyttningar med Gustavsborgs
båtarna ingick bl a den för m5nga av dåtidens familjer tra
ditionella
salongspalmen.
Den placerades efter sin ankomst
till Lindängen mitt på gräsmattan framför huset. Alla förnö
denheter vid flyttningen packades i stora soånkoffertar med
handtag i sidorna. Bara antalet koffertar med lakan och hand
dukar var ansenligt.
I början och mitten av 19DO-talet kunde
förutom familjemedlemmarna och trädgårdsmästarfamiljen
även
finnas kokerska, husa, barnjungfru,
trädg~rdskulla,
gast och
extra hjälp vid stortvätt och städning.
Av djur fanns förutom ko, grisar och får även höns. Ett
hönshus var sammanbyggt med ladugården och innehöll ett år
även äggkläckningsmaskin
som värmdes med fotogen. Hönshuset
sköttes av trädgårdsmästarens
fru.
Från ladugården kom även en del av gödseln till växthuset.
Denna ladugård brann ner omkring 1970 och är nu uppbyggd till
uthus. Två stycken kastrerade griskultingar inköptes även p~
vårarna. Till dem gick Lindängens
köksavfall. Avfall köptes
även från ett soldatölkaf~ i samma fastighet som familjen be
bodde vintertid i hörnet av Ban6r- och Storgatan. i.ven detta
avfall fraktades ut med båtarna.

*
Artikeln om Lind~ngen fortsdtter
i n~sta nummer av
Kcldalsbladet,
som ber5knas utko~ma omkring 1 juni
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Vid

besök därute på lan""t fick vi färdas med Tor oåt arne
och även med en mindre ~~t, sem hette Ägir. Den lade end~~t
till vid Inre bryggan. Tc~b~tarna ngjorde även yttre brY~Qan

som lAg ett stycke längre ut i Saltsjön. Man kom till rlDn
bryggan genom att knalla :.;trör e~ mycket läng och brant l!ocke.

I
I början av 1900-talet bildades Kristna egnahemsföreningen,
som allvarligt gick in för att sälja tomter p~ Kummelnäs och
även lägenheter i Stockholl.•• Tomtmarken förvärvades av Moberg
och Wiberg, so,", själva hade fastigheter i coärheten av Inre
bryggan vid Saltsjön.
Så småningo~ byggdes ett litet kapell vid Gränsvägen. Ka
pellet var öppet under sommarmånaderna. Nyligen har kapellet
övergått i 800 församlings ägo.
Försäljning~~ av tomter kom snart i gäng. Min familj var
väl någon av de första som blev sommarboends härute. Jag
minns att jag var sax år och skulle börja skolan till höst~n.
Aret var 1911. ~n liten stuga byggdes:
1 rum och kök och ve_
randa. Vedspis i köket som användes vid uppvärmning av stugan
och jämte fotogenkök också vid matlagning.

Den första dagen ~~ Kun~eln2s har jag ett minne av. i Ö tGn~
ten mitt emot vår på ancr a sidan vägen satt en sy skonaka r o
och tittade nyfiket på C5S. De blev sedan våra vänner och
lekkamrater. Det var fa~il:en Skogs barn. Pappa och mamma
Skog vistades i vecko rr.a i stan. ~appa Skog var plfltslagar
mästare. På lördagarna kG,,"' de gående från Inre bryggan. Ilet
tog väl omkring tjugo ~in~t9r.
Pappa var iförd fin kostym,
skjorta,

slips,

ofta

öve r r cck och"

plommonstop",

mamma i

fin dräkt och hatt. Så stannade de till söndag kväll. Båten
gick 21.20. Då var det ~ånga samlade vid Inre bryggan och
viftade av dem som skulle in till stan och jobba.
För min pappa var sommarledigheten inte lång. Han arbetade
på L M Ericson. Endast midsommarveckan var ledig. Det är
märkligt, att han hann och orkade göra i ordning en trtidgård
med fruktträd och bärbuskar, rosor och andra prydnadsväxter
och kunde sköta om det så bra. ~amma hjälpte ju också till
och mina bröder och jag i n§gon mån.
Hela familjen hade en trevlig och nyttig sysselsättning i
bad och simning. Jag minns min pappa, hur hen simmade långt
ut i Sågsjön. Då jag bad hono~ simma intill stranden,
vinka
de han bara 5t mej cch fortsatte att simma som han själv vil
le.
Vi barn bruk2de ganska ofta meta nere i 5Agsjdn. Vi h~ll
till på ett berg vid sjön. Vi var lyckliga, när vi kunde g~
hem med märt och abborre
Vi roade

J
l

Sorevägen

13

år

1915.

Maria

liingst

t v

som mamma

oss ocks~ på annat

sätt.

stekte

~t

Vi byggde

oS8.

kåtor

i Velam

sundsskogen. Där satt vi och lyssnade på sagor, som Anna Skog
hittade på och berättade. Så klättrade vi i träd och satt där
och sjHng. rl ängen där Velamsunds mark tog vid, stod en la
da,

som när

sommaren

var

slut,

blev

förvaringsplats

fär hä.

I den ladan hoppade vi i höet

och hade väldigt roligt ända
tills nägon kom på att skrika: 'I Velamsundarn
komm8r~'1
Dö
skyndade sej alla i väg.
Men det blev ocks5 andra tider för oss. Vörldskriget kom
1914. Då fick mina bröder vara på koloni, medan jag ficl, vara
kvar hemma. Vi upplevde knapphet med mat. Jag minns, hur jag
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I Dons begravningsbok

stAr

det för den 10 september

1772: " •• wid samma till fälle nedsattes i jorden ett
piltebarn som af sin moder Quinspersonen Cathrina i
Fösan blifwit mördat strax efter födseln".
Jag ryggade till när jag stavat mig igenom texten
på mikrofilmen som innehöll kyrkböckernas uppgifter
från 1600- och 17GO-talen. Här hade ju hänt ruskiga
saker! En ny II Tärningarnas dom" kanske?
Det vore.kanske
värt att forska litet närmare i den
där histori8n~
Sågsjöns

badplats på 1910-talet.

Original

hos Ester

Kvarnfors

och n§gra kamrater gick till Velamsunj fsr att kunna få köpa
litet mjölk.
Så ändrades ju allt s~ småningo~ igen. Get blev möjligt att
åka ut till landet med buss. Det var Gustavsborgsbussen
som
stannade vid Kilsviken. Därifrln
fick ~an gft genom skogen,
som ägdes av kyrkan. S~ fick man g~ därifrån fram till tomten.
Efter en del år förlängdes bussens väg si att den gick ner
till Vikingshill.
Runt omkring oss hade tomterna sålts. Nu
fanns det liven vinterboende
som Eva och Gunnar Eriksson och
Birgit och Gösta Ahlstring,
Berglunds m fl.
I det föregående har jag talat om kriget 1914. Så kom 1939,
dö kriget mellan Ryssland och Finland ~röt ut i augusti. Un
dar den då gångna sommaren hade min ~ake, Anders Jonasson,
aff.'iren vid Svartputten.
Lokalerna hyrdes av fru Hildur Johns
SOI1.
Sö kom besked om, att affären Clåste utrymmas på ett enda
dYQn. Oot blev ett mycket drygt arbete. Anders fick hjnlp av
sin bror-Hans.
Deras bil kom vid tclvslaget över Skurubron,
då all biltrafik skulle avstanna.
~litt

ör

och min

f'iiro min
KururnoLriäe

familjs

makes

död 1

vistelse

sac.

p~ Kun~elnäs avslutades

kan man aldrig glömma.

ear

har varit

skönt

n~~ra

ocl

i

9ott.

Ett brott följs av rannsakning, rättegång, dom och
straff - det måste finnas dokumenterat. De renoverade
domböckerna är lättast att plöja igenom. De finne på
Riksarkivet.
Jag fick fram en tjock lunta med häradsrätternas
protokoll från 1772 och började leta •• Det fanns in
gen innehällsförteckning, men alla protokoll från sam
ma tingsrätt låg samlade. Värmdö skeppslag borde ligga
i slutet. Änej! Så enkelt var det inte! I slutet fanns
Dlands härad och Frös härad och allt vad de hette. Det
gällde att ringa in Värmdö.
Här kom Sollentuna härad. Och Åkers skeppslag. Var
det ett A den där konstiga bokstaven för resten7
Nu närmade jag mig bestämt Värmdö. Bläddra, bläddra!
Det fanns ingenting som visade var ett nytt härad bör
jade. Sidorna var tätt skrivna, varenda rad var fylld
av ord i stor och slängig stil. Inga uppeh~ll mellan
styckena, inte ens mellan de olika milen, en liten an
teckning i början av reden när nytt mål förekom: SD
( = samma dag). Skulle jag klara skrivstilen för res
ten7
Nu hade jag i alla fall hittat fram till Värmdö
skeppslag. Vinterting, sommerting, hösteting - där
borde det finnas.
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" Ahr 1772 den 19. Octobris holt undertecknad
Laga HHste
Ting med menige man och allmogen af Wärmdö Skieppslag uti
Lindahls Krogen •• " och så en uppräkning av namnen på när
varande domare, expeditionspersonal och nämdemän. Uppgift
om tingspredikan och utdrag ut 1734 års lag m m och smånin
gom det första målet. Nu hade jag tur: jag såg omedelbart
att det första målet gällde Caisa Nilsdotter.
Kronolänsmannen hade låtit hämta henne ur häktet och nu
fick hon stA till svars inför fjorton karlar för misstanken
att " d: 29 sistl. Augusti ha framfödt och mördadt ett flic
kebarn" - det var alltså inte " ett piltebarn som det stod
i begravningsboken.

/

I

/

/

.

~rotokollet
talar om, att Catharina eller Caisa som hon
kallades, såg gammal ut trots att hon endast var 26 år. Hon
var född i Mogata i Östergötland
och hon berättade, att hon
första gången under äktenskapslöfte blivit lägrad aven
dräng
i Norrköping. Mannen hade strax därefter drunknat. Sonen som
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Caisa fött, var i livet och gick nu i skomakarlära. Caisa
hade av kämnärsrätten i Norrköping blivit förklarad för den
drunknade drängens lagliga hustru och som sådan kyrktagen.
Tre år senare hade hon fött en flicka, sc~ ägaren till Rönö
gArd på Vikbola~det hade skaffat plats för i ett barnhus.
Ceisa hade dömts och straffats för sitt brott - ty ett brott
var det ett ha " oloflig beblandelse". Om fadern nämndes in
genting _ måhända han också fanns på Rönö gård?
Sista gången r.en blivit lägrad var i Stockholm av " Riks
dagsmannen från Wasa stad, Borgmästaren leopold s dräng, wid
namn Jacob Enqvist". Därefter hase Caisa tagit tjänst vid
fösa kvarn i Velamsund. Den 27 augusti hade hon så fött bar
net och, som hon själv sade i rätten, " utaf siukdom och huf
wudswaghet hade hon straxt efter födseln qwäfwt sitt barn
och stoppat det under sängkläderna".
En läkare hade undersökt det påträffade barnet och konsta
terat, att det haft liv efter födseln och hade kvävts och
förblött på grund av att navelsträngen inta var" underbunden".
Två vittnen uppträdde i rätten. Hustru Stina Andersdotter
som bodde vid fösa kvarn, omtalade, att Caisa några dagar in
nan mordet troddes vara beg~nget, hade insjuknat i någon fe
ber och fått stora fläckar på armar och bröst och senare ock
så blött näsblod. Vittnet hade frågat henne: " hur står det
till med er, vi är så tjock?", men då hade Caisa blivit arg
och svarat: " tala inte så den t där". Hon hade ursäktat sin
tjockhet med att hon var pl!.gad av " moderspassionen". Sedan
hade hon legat till sängs resten av veckan - det här var på
tisdagen _ men på lördagen den 29:e, när vittnet var syssel
satt med en hop främmande som kom till" Caisa Nilsdotters
krögerie", trodde hon att Caisa skulle ha fött barnet. När
vittnet kom in till henne, hade hon sett att Caisa hade ett
blodigt finger och tillfrågad om orsaken därtill hade Caisa
svarat " at hon hade klipt sina naglar för nära si at de
blödde".
Stina hade kommit in till Caisa torsdagen därpä och erbjudit sig att btdda om songen åt henne men det fick hon inte.
Nsr Stina dt kände pi Caisa hade hon träffat pi en blodlever
och dl fHrstAtt vad som hänt. Caisa påstod visserligen,
att
det var stockat näsblod, men 5tina hade skickat efter vitt
net nummer 2, Mörta Ersdotter, och tillsammans
hade de tagit
upp Caisa ur söngen. Caisa hade därvid varit ganska ovettig.
Kvinnorna hade a5 hittat barnet med en silkestraaa
instoppad

i munnen.
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För det sista vittnet skulle Caisa ha erk&nt, att hon fött
och kVQvt barnet föregående lördag.
Ceisa tillstod gärningen i tingsrätten ~en försäkrade, att
hon vid tiden f6r mordet var så " hufwudswag" att hon inte
visste vad hon gjorde.

DOM

--------------------------------------_

Allthenstund
Caisa
Nilsdotter är därmed
beträdd, at efter
oloflig beblandelse,
hafwa i löndom fram
födt et oägta flicke- •
barn, som efter Pro- .
vincial Chirurgii
Attest wärckel. lif
och qwafd blifwit,
förthenskull
och i
förmåga af Lag, 16
Cap 1 § Missgj .si ,
pröfwar Skieppslags
Tings Rätten rättwist,
thet skall Caisa
Stina och Märta tog upp Caisa ur sängen
Nilsdotter sig sjelfwom till straff och
androm till warnagall å Skieppslagets afrättsplats
halshug
gas och i båle brännas."
Domslutet skulle underställas Svea hovrätt för prövning
och dessutom skulle rådhusrätten i Vasa anmodas att höra "Lä
gersmannen " Enqvist och se till att han fick sitt straff.
II

Jag borde ha följt målet i hovrättens protokoll men
gjorde det inte då. När jag fortsatte med domboken
för 1773 däremot, hittade jag fortsättningen av ären
det.
Den 23 februari 1773 hölls vintertinget p~ Björknäs glasbruk
Svea hovrätt hade anbefallt domhavanden att höra mjölnare
Zetterlund i Fösa kvarn och prästen Askegren, vilka enligt
Caisa skulle ha talat med henne efter barnamordet.
Här får man en inblick i de förhållanden som rådde
på Värmdö. Protokollet nämner, att den ostadiga vin
tern gjort det omöjligt att tidi~are sammankalla näm
damännen från de öar där de bodde. Mjölnaren Zetter-

lund hade kollats
dagen innan, men
hade han pö nytt
dessförinnan)
och
till staden.
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till rätten och ockstl varit där
då målet inte kom upp den dagen
insjuknat ( han hade varit dålig
på kvällen hade han måst föras

Caisa vidhöll att hon talat med en prästmen och r3tten an
såg det som dess plikt att söka upp den namngivne prästman
nen Askegren, trots att det omtalades, att någon med det nam
net inte fanns inom hela skeppslaget.
Komminister Elof Wä
ström i Boo kapell erkände, att han varit inne hos Caisa
eftersom hon kom från hans kapellag och borde få ett guds
ord av prästen, men Caisa hade inte sagt något annat än vad
hon uppgivit i rätten.
Rätten beslöt att undersökningen skulle fortsätta kommande
söndag vid Värmdö kyrka, dit aUa skeppslagets prästmän samt
alla boende vid "Fösa kIog" skulle inkallas. Tyvärr finns in
get protOkoll från detta sammanträde. Caisa svarade också
på förfr~gan, att hon inte önskade närvara vid det tillfället.
Hon visste med säkerhet sitt öde. Någon ändring av den döds
dom som tingsrätten uttalat på hösttinget var inte att hop
pas på.
Nu hade Caisa levat ett halvår med barnamordet på
sitt samvete och fyra månader hade gått, sedan tings
rätten" vände tummen ner". Sommaren hade blivit
höst, hösten hade övergått i en ostadig vinter. på
5medjegården märkte hon inte mycket av detta och
inte angick det henne heller. Till krögarsysslan
vid Fösa ute i det vackra Velamsund skulle hon al
drig återkomma.
Jag beklagade visserligen att det inte fanns något
prctokoll från det sista sammanträdet i tingsrätten.
Men den definitiva slutpunkten på detta sorgliga
drama behövde jeg inte sväva i ovisshet om.
Värmdös begravningsbok ger besked:
II
Maji d. 19de blef Qwinspersonen Caisa Nilsdotter
ifrån Bo För-saml , på Stickelsberg afrättad".
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traffpunKt

Du är också välkommen
färder och arrangemang:

Måndag 5 maj: på gamla väger till Skepparholmen
Semling vid Myrsj5skolan kl 19.
Promenad på småvägar förbi Rensättra, nedför
Källarbacken, förbi Karlsvi~ och Lövberga kvarn
ställe till Skepparholmen och Sparbanksinstitu
tet. Där väntar kaffebordet och institutets in
tendent Herbert Ankarbrink berättar om anlägg
ningen. Kaffet kostar 20 kronor.
Anmälan till den här intreesanta utfärden senast
28 april till Carl-Oscar Östling, tel 715 64 54

till

Nacka hembypdsförenings ut

Till Heliga 8irgittas Finsta lördag 27 april
Buss kl 9 från gamla församlingshemmet i Nacke
Pris c:a 55 kr
Ältasjön runt
Fromenad lördag 4 maj
Morgongudstjänst på Kulberget i Nyckelviken
Traditionell"
gökotta" på Kristi Himmelsfärdsdag den
15 maj

Onsdag 22 maj Kvällspromenad bland gullvivor och nyspruckne
björkar längs Lännerstasundet och Stäket
Vi träffas kl 19 vid Ängbåtsvägens busshållplats
i Lännarsta och· går runt Lännersta gård och
järnåldersgravfältet i Ekbacken, vidare Djur
gårdsvägen förbi Östra Ekbacken fram till Lind
ängen, därifrån strandpromenad~
över Johannes
berg och Bergsbo till Gammeludden och Östra Stä
ket. Dmkring kl 21 är vi tillbaka vid Ångbåtsvägen.
Ingen föranmälan:

100-tals guckuskor
Kvällsutfärd fredag 7 juni till en plats där denna sällsynta orkid~ finns att beskåda.
~
Buss kl 18 från Ektorp

l

~
,f

Om alla dessa arrangemang - både 800s och Nackas - gäller,
att de annonseras i NST under rubriken" Träffpunkt" tors
dagen före respektive aktivitet. Titta efter där, det kan
ha blivit någon ändring:

Måndag 10 juni kl 19: månadsmöte i hembygdsgården
Detaljprogrammet är inte fastställt men kungöres
senare

Och innan vi kommit så långt fram i tiden, har Boo församling
och kyrkokören avfirat nationaldagen den 5 juni. Hembygdsför
eningen är inbjuden liksom förra året.
Mer aktiviteter kommer i nästa Koldalsblad. Redan nu kan vi
dock säga, att vi planerar att ha hembygdsgården öppen i samma
utsträckning som förre sommaren, d v s söndagar kl 13-15
fr o m midsommar.

stockholms

läns hembygdsförbund inbjuder till:

Besök på landsarkivet i Uppsale den 24 april
Ingen kostnad utöver resan

l

Vårutflykt med båt i södra skärgården
söndagen den 12 maj. Program kan rekvireras från
hembygdsförbundet.
Folkliv på vikingaled - ungdomsläger vid Långhundra
leden 7 - 9 juni. Ungdomar i åldern 13-15 är välkomna
till detta kanotläger, där man lever på stenåldersvis

', ....
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forts fr sid 2:

" Redaktören

tycker"

Inom 800 hembygdsfBrening kommer årsmötet att få Förslag
till årminstone
en ~tg~rd som syftar till en breddning aV
föreningen och som direkt vänder sig till de unga.
Men vi tar emot andra uppslag och hoppas, att du som lä
ser det här har några fina id6er.
För övrigt: ett nytt nummer av Koldalsbladet har du Fram
för dig. Lagom till vår och sommar och invasionen av stock
holmare Får du lisa om sommarställen och deras bebyggare.
800 har ju framför allt varit en stadsbornas tummelplats,
med fin luft, med fina badmöjligheter och på ett bekvämt av
stånd från huvudstaden. Våra gamla sommarvillor från senare
delen av 1800-talet har skänkt karaktär och profil åt byg
den och vi har anledning att ägna sommarlivet vår begrundan
och eftertanke.
Det ingår i ett socialt livsmönster,
kanske
i Första hand förbehållet de välsituerade men efterhand över
taget av oss alla - men med andra inslag i mönstret och med
andre förutsättningar.
De två sommaridyller
som framträder här i bladet ger inte
minst belägg för detta.
CD
VIKTIGT:
800 hembygdsförenings
årsmöte äger rum
söndagen den 14 aoril i hembygdsgården.
Särskild kal
lelse utgår till medlemmarna med detta utskick.
Många nyval av styrelsemedlemmar
förestår bl a.
Du har väl kommit ihåg att botala årsavgiften före års
mötet? Inbetalningskort
har skickats ut.

Medlemsblad för 800 he~
bygdsförening
Red: Carl-Oscar Östling
f(antarellv 10
132 00 Saltsjö-Soo
Tel 715 64 54
~,Jästa

nummer utkommer om

kring 1 juni
Manusstopp 5 maj

