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Sonen Lars, Pigan Kjerstin. För-
öldrarne slcröplige.

D:o Pär, Pigan Catharina.
D:o Piir och Bengt. Åi.nknn Ingrid 70 år.
D:o Anders. Pigan Stina, Swörmodren skröplig.
D:o Bengt.
D:o Anders, Stina kleen.
D:o Pör och Lars, Pigan Cajsa. Swörföröldrarne skröplige"
Hustrun skröplig, Ionas kleen.
D:o Anders, föröldrarne slcröplige.

k)nerne Olof och Pär, Pigan Anna.
D:o Lars, Pigorne Caisa och Caisa, Anders kleen.
Son lan.
D:o Anders, Föröldrarne skröplige.
D:o Nils, Pigan Stina, Modren skröplig.

Sböplige, utfattige.
Mågen Pör, dottren Anna, Gåssen Olof 17 klen.
D:o Carl, dottren Anna, gåssen Jan 15 1/2 år, mannen skröplig.
Sonen Lars, dottren Anna, Pigan Stina döf.
Sonen Erich, dottren Kariry Hustrun skröplig, Ingrid klen.
D:o Carl, Pigan Lisa, Swcirfördldrarne ofördige.
Dröngen Lars, Swrirft)r öldrarne skröplige.
D:o Lars.
Drdngen Olof, Pigan Anna.
Sonen Olof, Pigan Anna, Swdrmodren skröplig.
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1 Anders Andersson
1 Olof Larsson
I Lars Ohlsson
1 Erich Jalobsson

Rasserat
Rassetat

I Nils Pörsson
1 Anders Pdrsons dotter

Rasserat
1 Erich Larsson
1 Jan Jansson

1 Jonas Jonsson

1 Pör Bengtsson

7 Mårten Anderson
I Ptir Jonsson

1 Olof Ersson
Lindboms iinka

1 Jan Olofsson
öde

1 Lars Ohkson
I Anders Ohlsson
1 Eric Lindberg

Följande torP stå skrefne
på Lisön men bekigne i
OP Sochnen, Nembligen

7 CarI Jonsson

1 Olof Larssons hustru
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11 87 814 26 33 181

12 122 10 22 43 48 23 268 Is

Dottren Brita. Hustrun skröpelig.
Modren Gun fauigdel.

Swiirnodren skröplig. Anders 18 år oföräg.

Utfattige.
Doftren Anna, föröldrarne slvöplige, utfattige.

Modren 99 år gammal, dottren Ingrid siuHig.
Enlran Brita, gammal och slvöplig.
Ånlan Agnetta tigger.
Hustrun slcröpelig.

I stor fattigdom.

Pigan Maija.

Drängen fonas.

Sonen Lars. Mannen fehl p,å hörslen"
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..... rötteligen af Mantals Löngden utdragit, betygar
... Säöbom

*. Skall vara Bredstek

**. Skoll vara Åhrnös

***. Sl(aU vara Grönsö
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BILAGA6

ORGANISATIONSPLAN FÖR FOLLNÄS FIDEIKOMMISS.

På uppdrag av ryttmästare C.von Horn fårjag h2irmed avgiva berättelse över

lorhållandena å Follnäs fideikommiss, sådana som de av mig uppfattats, och lorslag till

forändringar och omorganisation av driften i den mån sådant anses vara nödvändigt.

Ced$il-dcsclelhet.
om man på en karta lägger in Follnäsgodset, finner man, att större delen därav utgör ett

sammanhängande block med vacker ägofigur, den s.k. Lisön, samt att forutom denna

finnas spridda gårdar längre norrut inom Sorunda och sydvästut i Torö socken. Då flera

av dessa friliggande gårdar ha synnerligen dåliga byggnader, bÖr tagas under

övervägande, huruvida ej det kunde anses klokt att söka forsälja någon eller några av

dessa och därav bilda ett fideikommisskapital.

I forsta hand torde då Billsta böra komma i fråga, som forutom det onus som ligger i

förfallna byggnader, även är utlämnat på arrende utan kontrakt och tillträdessyn efter vad

godsforvaltningen hade sig bekant. Även Hoxla forefaller att saklöst kunna avskiljas från

fideikommisset, avskilt från huvudkomplexet, som det ligger, och med dåliga byggnader,

som äro otrevligt hopgyttrade med en bondgård.

Möjligt är att även gårdarna inom Torö socken låmpa sig for avsöndring, men dåjag ej

besökte denna del av godset, harjag svårt att yttra mig därom.

Ett så allvarligt steg som frånstyckning måste öre utforandet noga övervägas och ej

bringas i verkställighet annat än under vissa betingelser, namligen tillfredsställande pris

och ågofigurens forbättrande. Men den kan, rätt utford, innebära nya mÖjligheter for

huvudkomplexets såttande i stånd, och därigenom bli till välsignelse for såväl nuvarande

som kommande generationer. Ur rent socialpolitisk synpunkt år ävenledes nyskapandet

av självståndiga jordbruk fullt i tidens anda. Follnäs fideikommiss omfattar in. ett 20-tal

större och mindre gårdar forutom ett antal torp, av vilka den under eget bruk liggande

hur,udgården, mätande 210 har öppen jord, är den största. De övriga, som samtliga åro

utarrenderade, vaxla till storleken mellan 130 och 5 har åker. Huruvida huvudgården som

hittills bör drivas under eget bruk, bör tagas under noggrann prövning Stora

forutsättningar finnas lor att densamma i en erfaren och skicklig jordbrukares hand bör

kunna lämna ett tillfredsställande netto. Härtill kommer att de arbeten, som skola utforas

i skogen, såsom awerkningar, skogs<lrivningar och kulturer, lättare och billigare låta sig

utforas med eget folk och egna hästar. Dessutom är livet för innehavaren behagligare på

en gård, där han själv har bestämmanderätten än på en utarrenderad För en

utarrendering tala dock följande omständigheter:
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l. Den ekonomiska stiillningen kan lättare överblickas och lorlust på jordbruket, som

under ogynnsamma år lätt kan uppkomma, ftirebygges.

2. För åstadkommande av en ekonomisk drift vid huvudgården måste vissa forbåttringar
genomföras, som om arrendatorn fordrar deras realiserande, vid utarrendering kunna
pålaggas arrendatom i form av motsvarande avdrag på arrendesumman under en loljd av

år. Kapitalutlägg från innehavarens sida undvikes härigenom.

3. Friskt kapital inflyter vid forsäljning av levande och döda inventarier, av vilket
åtminstone räntan blir disponibel.

4. Det skick, vari nuvarande arrendegårdar befinna sig, nödvändiggör omfattande
forbättringar, som komma att draga betydande kostnader.

Huru med de medel skall forfaras, som vid utarrendering inflyta for inventarier av

fideikommissnatur, undandrager sig mitt bedömande, dåjag ej sett fideikornmissbrevet.

lag antager emellertid, att d*av måste bildas en fideikommissfond, vars kapital ej år
tagas i anspråk for annat än inköp av nya inventarier vid egendomens framtida tagande

under eget bruk, under det att räntan fir fritt disponeras. Möjligen kan försäljning av

inventarier av fideikommissnatur ej få äga rum utan K.Maj:ts tillstånd, men huru härmed

forhåller sig kan ur fideikommissbrevet utläsas. I varje fall torde ett sådant tillstånd vara
lätt att erhå a.

Som ovan vidrörts, äro många av godsets gårdar i synnerligen dåligt skick. Dåjordens
hävd och torrlaggning ej vintertid kan bedömas, gäller detta omdöme huwdsakligast
byggnaderna, ehuru jag befarar, att även hävden lämnar mycket övrigt att önska. Då
emellertid stora och små gårdar ligga om varandra, torde det i några fall vara möjligt att
slopa en och annan mindre gård som självständig sådan och lägga jorden till en

bredvidliggande större. Så kan t.ex. Svalsta, vars hus äro i det skick, att de skulle behöva
helt ombyggas, tilläggas hurudgården, som i denna areal ffir en låmplig ersättning for den
jord, som enligt mitt forslag avses till mångårig vall. Likaledes kunna Nybyggets hus

slopas ochjorden delas mellan Goddaga och Stenberga som ersättning för en från dessa

ställen till bete undantagen strandremsa. I båda fallen kunna omläggningarna ske utan att
behov av nybyggnad gör sig gällande. Troligt är att liknande omgrupperingar åven på

annat håll äro lämpliga, ehuru jag på grund av bristande lokalkännedom för närvarande ej

därom kan uttala mig. Inspektor Haesser har vid frågans dryftande föreslagit, att Stäket

skulle läggas till Stennäs, Bredstäk, Stenbacken och Eklot till Skärlinge. Ej heller i dessa

fall skulle några nybyggnader kävas, och dessutom Skärlinge beredas tillgång till ett
välbehövligt bete.

Vad betet betråffar är detta på många gårdar otillräckligt, och några rationellt anlagda

och skötta marker forekomma icke. I stor utstrackning betas skogen med de verkningar,

som härav alltid blir en foljd, närnligen otillfredsställande mjölkproduktion, skadegörelse

å plantbestånd och dryga stängselkostnader. En bestämt uppdragen gräns mellan skog
och bete, och avskiljande av till betesmark lämpliga områden av tillräcklig storlek för
varje gård är av lika stort intresse för arrendatorn-djurägaren, vilken därigenom kan

lorbattra ladugårdens ekonomi, som för skogsägaren, vilken då lbrst kan se ett
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framgångsrikt resultat av sina föryngringar och i väsentlig mån nedbringa

stangselkostnaderna. Ju förr frågan finner sin lösning, desto bättre år det alltså från alla

synpunkt", sett, men det tager alltid sin tid att genomföra en sådan lorändring

Stog"nu,gOrenligtmiglamnadeuppgifter2'150har,däravl000harproduktiv
,togrrurt, rel. skogstillgång uppgives till 0,8 och bonitet till 2.5. Impedimentsarealen

förefaller vara väl högt beräknad, likaså rel skogstiltgång, men även för fackmannen'

ändå mera alltså för lekmannen, äro skogar av skärgårdsnatur som de ifrågavarande

svåra att okulärt uppskatta. Då emellertid inkomsten från skogen i väsentlig grad

kommer att bliva bestämmande för framtida ekonomiska dispositioner, är det nödvändigt

att få ett sakkunnigt utlåtande därom. Då länsjägmästaren lorst efter en lågprocentig

linietaxering anser sig kunna avgiva ett sådant av någorlunda tilllorlitlighet och forklarat

sigkunnautforadennataxeringförrel'lågtpris,tillråderjagutlorandetavensådan.En

"konomisk 
karta med beståndsbeskrivning vore naturligtvis det säkraste medlet att mäta

skogensproduktionsformåga,menavkostnadshänsyntordeutförandethäravlämnasur
räkningen.

Follnäs hur,udgård.

Besökarens lorsta intryck av Follnäs huvudgård år synnerligen lordelaktigt - en

gammaldags förnämlig typ av herrgård med vackra, rel väl underhållna byggnader i en

vacker trakt. Men granskar man det hela kritiskt, efterföljes detta första intryck av en

viss känsla av splittring. Sä t.ex. har den sÖdra av de båda hurudflyglarna under senaste

frdeikommissinnehavarens tid av honom bebotts, men köket har legat i den norra'

utrymmet i den till sädesmagasin helt anordnade flygeln är ej till fullo utnyttjat, så att

forvaringsstallenförsädmåstanordnasiytterligaretvåflyglar'Dessutomfrnnasännutvå
förvaringsplatser för spannmåI, den s k. engelska boden och ett golv i logen' Lägger man

därtillattgropkvarnenstårisågenochhavrekrossenbredvidtröskverketilogen,inses
lått att arbetskostnaderna för sådens lorvaring och vård måste vara mycket höga Logen

liggersålångtfråntadugårdarochstallar,attautomatisktöverförandehitavhalm,agnar
ochbosstordevaraomÖjligattanordna,Samtdessutomsåkonstruerad,attsåvälsädens
inläggandesomtröskningenärihögstagradtidsödandeocharbetskrävande'För
nötkreaturen finnas tre ladugårdsbyggnader, som innebär en dyrare skötsel än om

djurhällningenvorekoncentreradtillettellertvähus,ochnågonrastplatsinärhetenav
stallar och ladugårdar finnes ej anordnad, så att såväl kvigor som hästar hittills drivits till

enrel.avlägsetbelägenhage,somdetrampatheltsönder'Mtljlighetfinnesdockatt
anordna rastplatser intill husen, för hästarna på planen framfor stallet och för

ungkreaturen nedanför ladugården mot vägen

RJskapslidret ligger ganska långt från arbetsstallet, varigenom förspänningen fÖrsenas'

Arbetsbostäderna utgöras till stor clel av trevliga enlamiljshus med egen ladugård' men de

liggasåspriddaochlångtfrånallmännavägar,attmyckentidåtgårförhållandeav
utfartsvägar, fodertransporter och körning av landen Byggnadernas läge och nuvarande

tillstånd göra alltså gården synnerligen tungskÖtt. Deras inbördes läge kanju icke ändras,

men åtgärder kunna och böra vidtagas för mildrande av ovan lramhållna olägenheter.
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Sålunda kan den s.k. Södra boden rymma en avsevärt större mängd spannmåI, om den

befrias från all omodern inredning, den s.k. Gamla kvarnvinden likaså, om nuvarande

sädesgolv tages helt i anspråk som magasin och ftirses med ännu ett golv ovanför det nu

befintliga. Inspektorsflygelns vindar torde sedan icke vidare behövas som magasin utan

kunna ersätta den brist på vindsutrymme, som gör sig gållande i Corps de Logiet.

Om den s.k. engelska boden trots sin ålder forfarande är väl bibehållen som den ger

intryck av att vara, bör den användas for sitt ursprungliga ändamåI, då sädens förvaring

och vård i densamma vilar på de modernaste principer, silosystemet. All onödig bråte,

som f n. belamrar nedre botten, måste då bort, så att största möjliga fria utrymme där

beredes.

Såväl gröpkvarn som havrekross fl).ttas till södra boden, där elektrisk drift för desamma

ävensom for fläktar och triörer anordnas. Även på gamla kvarnvinden iordningställes för

elektrisk drift. Det utgör ett stort slöseri med pengar och arbetskraft, att i så ringa mån

utnyttja den elektriska kraften som på Follnäs genomgående är fallet. De fasta avgifterna

till en elektrisk distributionsforening äro ofrånkomliga, och i trakter som Sorunda, där

elektrifieringen skedde under den dyraste kristiden, synnerligen betungande. Enda sättet

att draga någon vinst av detta dyrbara foretag är att på ett klokl sätt taga elektrisk kraft i

anspråk ör nedbringande av arbetskostnaderna. Den taxa som f.n. tillämpas inom

foreningen, är särskilt inrättad for att möjliggöra detta. Huvudparten av avgifterna ha

bundits vid andelarna, och den elektriska energien bjudes till ett billigt pris, som väl kan

tåvla med såväl lokomobil- som fotogenmotordrift och vida överträffar den mänskliga

arbetskraften. Det måste anses oekonomiskt att på en elektrifierad gård med ett kwh-pris

av 10 öre driva sådesfläktar o.d. för hand, gröpkvarn med lokomobil och vedkapning

med stationär motortraktor, for att taga några exempel. Nyanskaffnings- och

installationskostnaderna måste noga beräknas, och övergång till elektrisk drift ske endast

i den mån en säker lorräntning och amortering kan vinnas och ofta ställas på lång sikt.

Men säkert är, att man i den elektriska kraften har ett av de säkaste medlen att höja

arbetsintensiteten och minska på den levande arbetskaften, alltså att forbilliga
jordbruksdriften. En ombyggnad av logen och den elektriska kaftens tagande i bruk for

drivande av hiss vid sädens inköming och tröskverk, elevator, boss- och halmflåkt vid

sädens tröskning innebär var lor sig betydande besparingar av tid och arbete och bör

inforas i den mån så ske kan.

Djurhållningen.

Koantalet i forhåilande till gårdens storlek är mycket lågt, 20 st. pr 100 har, då

medeltalet for 42 st. mellansvenska storbruk, som föra sina räkenskaper hos

Lantbrukssällskapet, for foregående år var 32.8.

Antalet ungdjur är däremot över medeltalet, 30 st. pr i00 har emot ett nedeltal av 22.2.

Förhållandet mellan kor och ungdjur år alltså oekonomiskt, men nödvändigt intill dess

man kommit upp i ett högre koantal. Detta skulle naturligtvis gå fortare vid inköp av kor,

men kostar mycket pengar och torde att börja med icke vara att flororda. En god tjur bör

83



dock alltid hållas. Antalet kor kommer trots ett rel. stort antal kvigor dock att ytterligare

nedgå, då en stark gallring av korna snarast möjligt är ofrånkomlig. Mångas produktion

är nämligen ytterligt svag, beroende dels av ålder dels av inneboende dåliga

mjölkegenskaper, så att de ej betala underhållsfodret, långt mindre något

produktionsfoder. I någon mån kan foregående mjölkårs otillfredsstiillande resultat

tillskrivas inationell vinterutfodring, troligen for litet äggvita tilt de högst mjölkande,

vilket framgår av de ojämna och hastigt sjunkande mjölkkurvorna, vidare att nödvändig

sinläggning i flera fall forsummats, samt att sommarutfodringen ej givit djuren, vad de

behöva. Några goda beten finnas ej, men kunna med lordel anordnas. Utgående från att

minst tre fällor behövas for att hålla djuren vid full produktion intill dess vallama kunna

betas, kunna sådana erhållas, dels i strandbetet fram till Goddaga, c:a7.5 har, dels i södra

och mellersta Källängen, tillsammans 10.5 har. ungdjur och sinkor kunna efter lämpliga

åtgärders vidtagande beredas ett gott bete på Koholmen, c.a22har. Anvisningar om

lämplig jordberedning och insåning samt hagmarkers behandling lämnas bäst av Svenska

Betes- och vallforeningen, uppsala. De hagar, som f.n. användas till bete, nämligen

Häst-, ox-, Ko- och uddhagen, kunna vid behov tagas i anspråk, men i så fall forst efter

en rationell behandling, då deras produktion i foderenheter synes vara ytterligt svag [255

har enlig uppgift för 60 djur]. Bäst utnlttjas troligen dessa hagar för skogsproduktion.

Hästantalet är normalt, något under medeltalet, och torde lor skogskörningarnas skull ej

tåla vid någon minskning. Men i så fall är det starka tvivel underkastat, om det kan löna

sig att hålla tre st. traktorer. Min egen erfarenhet är den, att hästantalet for erhållande av

en god driftsekonomi skall beräknas så, att håstarna vål utnyttjas hela året, och att vad

som under bråda tider ej av dem medhinnes, utlores med traktor. Med ett hästantal av 8

st. pr 100 har som vid Follnäs forefaller det, som om en god traktor borde kunna

medhinna vad hästarna ej kunna uträtta. Villkoret är emellertid att hästdagsverket tillfullo

utnlttjas. Detta sker endast, om på åkern breda och arbetsbesparande redskap användas

och om körning på väg, där väg- och lutningsförhållandena ej omöjliggör det, sker i trav,

och fullviktiga lass transporteras. Arbetsvagnarna måste ombyggas, då så ej kan ske, och

en for trakten lamplig typ, med kullager, vid nybeställning utväljas' Smeden

J.A.Johansson, sparrsätra, tillverkar en for västmanlandsforhållanden utmärkt vagn for

525 kr. [excl. vagnsbotten 450 kr']

Tjånstefolk.

Personalen örefaller vara onödigt stor. Fördräng och 8 st. kördrängar till 8 par hästar, 2

st. maskinister, 2 st. smeder, byggmästare och 2 st. byggnadsarbetare, mejerska utan

mejerirörelse m.m. dylikt torde ej vara lorenligt med god ekonomi att behålla, men

forhastade avskedanden böra undvikas. Bästa upplysningen om de besparingar i

arbetskraft som kunna göras, vinnes genom att överlämna egendomens räkenskaper till

Lantbrukssällskapets driftsbyrå, som även i övrigt påvisar svaghet eller styrka inom

driften. Genom sin rika erfarenhet och i detalj utarbetade driftsstatistik är byrån i tillfiille

att framlägga jämförande resultat från olika gårdar, som frr administrationen av dessa

kan vara synnerligen värdefull. som ex. på anmärkningar till ett av densamma gjort

bokslut bifogas ett sådant lor Målhammar. [Bil.]'g5
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Lönerna äro, särskilt for kördrängarna, betydligt högre än gällande avtal. Att välvilja och

omtanke lor arbetarne är motivet till detta senare lorhållande är otvivelaktigt, men

särskilt på ett gods som Follnäs med manga arrendegårdar och rel. höga arrenden kan

lämpligheten härav sättas ifråga. Överbetalning av tjänstefolket på hur,udgården lorsvårar

anställning av arbetare till avtalsenliga löner och kan undergräva arrendatoremas

ekonomi till skada såväl lor dem själva som lorjordägaren.

Jordbruket.

Att under ett kort besök under den döda säsongen skapa sig en säker uppfattning om den

egentliga jordbruksdriften är icke mojligt. Med stöd av lämnade uppgifter kunna dock

vissa påpekanden göras. Cirkulationen är den i trakten vanliga 7 -äriga med träda,

höstsäd, 3 års vallar och 2 års vårsäd, och resultatet forefaller även att vara det som

under dessa fi)rhållanden utan konstgödning eller med svag sådan brukar uppnås,

nämligen rel. goda höstsådesskördar, en knappast medelmåttig höskörd, vars

medelutbyte per har väsentligt nedsättes genom en svag tredje årets vall, samt osäkra

vårsädesskördar. Avsevärt högre och säkrare skördar har flerstädes visat sig bliva foljden

av nedanstående cirkulation och gödsling:

träda

höstsäd 8'"ut"ogod"el,ev. superfosfatl

havre eller korn Isuperirsfaq

vall

vall Jev. keatunsödsell

vall [ev. kalkkväve och superfosfat]

blandsådtr*t'^eodset eller ko61södsell

tråda

höstsäd

ev. rotfrukter
korn

vall

vall
blandsäd

träda

höstsäd

korn

vall

vall

baljväxter

vårsäd

Gå arter till och det är möjligt att inlägga ett åttonde skifte, vinnes därigenom, atl ärter

kunna tagas efter vallen och efter ärterna blandsäd, som utan någon som helst gödsling

med ärter som forfrukt brukar giva god skörd. Insåning till vall efter vårsäd har på många

gårdar visat sig säkrare än i höstsäd, om blott fröet myllas med lättharv och sedan

nedvältas.

Den plan for huwdgårdens sättande i skick, som här skisserats är uppgiord under

forutsättning att gården fortfarande drives under eget bruk. I händelse av utarrendering

torde varje förändring böra med arrendatorn överenskommas.

Om man i sammanfattning återger de riktlinier for administrationen av Follnäs, som av

mig angivits, skulle dessa vara'

1. Prövning av lämpligheten att från fideikommisset avsöndra och lorsälja vissa avsides

belägna gårdar, och av försäljningssumman bilda ett fideikommisskapital.

2. Nedläggande av vissa mindre, illa bebyggda gårdar som självständiga bruk ochjordens

överlorande till närbelägna större.
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l Prövning av lämpligheten att från fideikommisset avsöndra och försälja vissa avsides

belägna gårdar, och av försäljningssumman bilda ett fideikommisskapital.

2. Nedläggande av vissa mindre, illa bebyggda gårdar som självständiga bruk och jordens

överförande till närbelägna större.

3. Upprättande av plan lor l0 år framåt lor arrendegårdarnas tidsenliga bebyggande och

hänsyn tagen till denna vid uppgörande av nya arrendeavtal.

4. Särskiljande av skog och bete och iordningställande av produktiva betesmarker.

5. Företagande av en lågprocentig linietaxering for utrönande av skogens

produktionslormåga.

6. Prövning av skälen för och emot huwdgårdens utarrendering samt, i händelse den

anses böra bibehållas under eget bruk, forslag till följande lorbättringar:

a. Mera koncentrerad förvaring och behandling av såden.

b. Allsidigare och bättre utnlttjande av den elektriska kaften.

c. Ombyggnad av logen och insättande av viss materiel i arbetsbesparande syfte.

d. Anordnande av rastplatser i direkt anslutning till stall och ladugård.

e. Utgallring av alla kor, som ej betala sitt foder, och en mera ekonomisk utfodring.

f Anläggande av mångåriga betesvallar och rationell behandling av vissa betesmarker.

g. Vid nyanskaffning övergående till arbetsbesparande redskap och vagnar med stor

lastformåga.

h. Räkenskapernas överlämnande till Lantbrukssällskapets driftsbyrå.

i. Försiktig reduktion av övertalig personal och lönernas bringande i ungefiirlig

överensstämmelse med ortens.

k. Cirkulationens omläggning och jämnare gödsling.

Klart är att genomförandet av detta program kommer att kräva avsevärda belopp, men

om ej nydaningen nu påborjas, kommer godset alltmer att minska i vårde och avkastning.

Genomlorande av punkt l. skutle enligl min mening konsolidera stållningen och bli till
hjälp vid programmets vidare realiserande. Punkt 2. minskar byggnadernas antal och

innebär alltså en reduktion av de mycket betydande kostnader, som innefattas ipunkt 3.

Huru stora dessa böra beräknas, är omöjligt att utan ingående lokalkånnedom yttra sig

om, men de måste snarast möjligt beräknas med hänsyn tagen till att ej arrendeavgifterna

på grund av dåliga hus sjunka, så att en bestämd plan kan foljas. Punkt 4. lorordar en

åtgärd, som endast under en följd av år kan genomföras, och torde under arbetets

utlorande lämna något ökad inkomst iform av röjningsskog och efter detta minskade

stängsel- och kulturkostnader. Punkt 5. medför en till sitt belopp beståmd utgift, som ar

nödvändig lor beråknande av inkomster och utgifter på skogens konto och den därav

beroende totala utgiftsstaten. I viss mån torde även hur.udgårdens utarrendering kunna

sägas bti beroende av länsjägmästarens utlåtande. Om detta utmynnar i arwerkning av

äldre, glesa bestånd med åtfoljande föryngringar i större skala, torde nämligen vara klokt

att behålla gården under eget bruk for arbetskostnadernas skull, men visar sig skogen

vara så hårt tagen, att endast mindre uttag äro tillrådliga, torde däremot awerkning och

utdrivning kunna ske med några fast anstållda arbetare och lejd dragkraft.
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I händelse av huvudgårdens bibehållande under eget bruk och realiserande av i punkt 6.

foreslagna lorbättringar kunna under a. omtalade inredningsarbeten ske med eget folk

och draga endast obetydliga kontanta utlägg. För under b. och c. omnämnda arbeten

torde dock offert från liimplig byggmästare for ombyggnaden, från Fabriken Odin,

Regeringsgatan 49, for inrättande av hiss och fläkt och från liimplig elektrisk firma för

den elektriska installationen, böra infordras. Åtgärder enligt d. och e. kräva inga kontanta

utlägg, då däremot en anläggning enligt f är ett ganska dyrbart företag. Efter nuvarande

priser på fröer och konstgödsel torde utgifterna härför icke understiga resp. 100 kr. och

60 kr. per har. Utlägg enligt g. bör ske under en foljd av år och bör ingå i varje gårds

driftskostnader, h. kostar i grundavgift 100 k. och per har 70 öre, allt per år. Ätgarder

enligt i. och k. avse besparingar och åstadkommande av ett förbättrat netto.

Härmed är forslagets ekonomiska detaljer genomgångna och konsekvenserna utdragna, i

den mån på nuvarande stadium kan ske. När av mig foreslagna arbeten - utredningar och

offerter - foreligga och fideikommissinnehavaren fattat beslut om, vilka vägar, som i den

framtida driften skola foljas, skall en mera detaljerad ekonomisk plan av mig utarbetas,

om så önskas.

Målhammar 4. mars 1925.

Aug. Treschow
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BILAGAT

Godset utgöres av en långsträckt huvudsakligen sammanhängande egofigur till största

delen belägen å den s.k. Lisön. Norr härom ligger spridda egendomarne Källsta, N.

Enby, Billsta och Hogsla allt inom Sorunda socken'

öster om Lisön är beläget Torö-komplexet inom Torö socken samt norr om detta

egendomen Mälby inom Ösmo socken. Till godset hör dessutom ett flertal större och

mindre öar.

Skogen

Skogsmarkens totala ytvidd utgör enligl uppgift cirka 3.000 hektar. Skogsmarken är till

stöne delen kuperad med riklig forekomst av till impediment hänforliga bergpartier.

Till p:pdgkliy skogsmark av ovanstående areal har forut beräknats cirka 1.500 hektar'

Denna siffra forefaller mig mycket låg ty en stor del av bergmarken är skogbewxen och

måste anses som produktiv mark ehuru av sämre bonitet'

Jag antager även att intet vatten ingår i ovanstående arealsiffror'

Den produktiva marken i dalarne synes vara av god beskaffenhet'

Skogen är för cirka 10 år sedan genomgången med dimensionshuggningar samt är det

äldre beståndet till foljd harav glest och delvis söndertrasat'

En mängd fröträd forekomma å hyggena, å vilka i övrigt synes väl sörjt for återväxt. De

yngre bestånden äro vackra och växliga

Pågrundavdenmycketsvävandeuppgiftenbeträffandearealproduktivskogsmarkär
det svårt att genom endast en okulårbesiktning bedöma virkeskapitalets storlek samt

årliga avkastning.

Den av Overjagmästar Vallmo år 1925 beräknade awerkningskvantiteten for 10 år framåt

-31.000Kbm. eller3.100Kbm pr år - torde dock säkert kunna uttagas'

Jagvågaralltsåfornämndatidframåtsomårligtnormaltnettofrånskogenräknameden
summa av 15.000 - 20.000 kr'

I och for bestridande av den betungande arvskatten villjag dessutom för de närmaste

åren framåt loreslå en extra awerkning representerande högst 10.000 kr. netto per år.

Den årliga awerkningen bör i huvudsak uttagas i form av rensningshuggningar särskilt å

den svåröryngrade marken l samband med dessa huggningar göres på lämpliga platser

härlor smärre trakthyggen Obehövliga fröträd borttagas

Utdrivningsforhållandena åro goda samt torde rotvärdena med nuvarande priser vara lor

timmer och massaved resp. 7:50 och 8:50 kr' samt för sulfatved 5:- kr' per kbm'

Förattfäskogenfredadforbetningbörisambandmednyaarrendekontraktvarje
arrendegård tilldelas bestämt lämpligt område till betesmark, som bör inhägnas samt

därefter skötas som produktiv sådan.

Där egendom for närvarande har större hagmarksareal än densamma behöver bör

utläggning till skogsmark åga rum.
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Arrendegårdarna

Till arrendegårdarne - cirka 25 st. - hör enligt uppgift cirka 1.250 hektar öppenjord.
De betala fn. en arrendesumma av 34.500 kr per år eller knappast 28 k. per hektar,

vilket lorefaller lågt.

De betungas genom nu gällande arrendeavtal av syner till ett belopp av endast cirka
I 1.000 kr.

Vissa anendegårdar med underlydande torp äro beträffande husen i ganska dåligt skick.

Till ovannämnda synebelopp, varav dock blott en del torde behöva betalas, samt till
nödvändiga reparationer å amendegårdarna - särskilt Stennäs och Skårlinge med

tillhörande torp - har jag anslagit 4.500 kr. per år, varför i inkomstberäkningarna som

arrendeavgifter blott medtagits /netto/ kr. 30.000:-.

Vissa arrendegårdar med särskilt dåliga hus höra till dem, som snarast böra forsäljas,

varjämte vissa dåligt bebyggda torp slopas.

Arrendegårdarne representera ett kapital, vilket placerat på annat sätt skulle lämna en

avsevärt högre avkastning.

Jag vill alltså utan tvekan foreslå att i forsta hand lorsäljningen av N. Enby och Källsta

slutlores.

Sedan bör örsäljas Källsta Kvarn, Billsta, Hogsla, Ristomta, Stenkulla, Grimsta
/slutfores/, Marsta, Mälby samt alla egendomarne inom Torö-komplexet.
Slutligen bör tagas under omprövning, om det ej vore skäl att även om möjligt forsälja

samtliga egendomar å södra Lisön fr.o.m. Stennäs och söderut.

Det skulle alltså slutligen återstå Follnäs huvudgård med tillhörande torp, öar och

skogsmarker.

För att försäljningarne skola kunna lämna det bästa resultatet får de icke forceras samt

bör fore forsäljningen av en egendom densamma genomgås med så hård awerkning, som

kan tillåtas.

Den sålunda erhållna försäljningssumman lor samtliga egendomarne bör som

fideikommisskapital lämna minst 10.000 kr. större netto årligen än som kan påräknas i
form av arrenden, varjämte genom de i samband med försåljningarne ökade

awerkningarne eller det särskilt värderade skogskapitalet kontanta medel erhålles av ej

fideikommissnatur.

Follnäs huvudgård

Uthusen äro sinsemellan ganska olämpligt placerade, men äro de i övrigt i ett försvarligt

skick.

Vissa mycket dåliga tak böra snarast repareras.

Arbetarebostäderna äro i gott stånd samt utgöras de till huludsaklig del av trevliga

enfamilj shus spridda i omgivningarna.
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Torpen - 11 stycken - anses med undantag av två stycken beträffande husen vara i

örsvarligt skick.

Djuren:

Koantalet - 44 st. - är knappast hälften av det normala medan antalet ungdjur - 30 st. - i
lorhållande till antalet kor år högt.

En god tjur finnes.

Koma, som äro av skilda raser, synas, sedan de sämsta på senare tid blivit utgallrade,

lämna en normal mjölkavkastning - c:a 3.000 L pr år och djur.

Hästantalet - 16 st. - s)'nes normalt.

Löntagare.

Någon reducering av personalen bör äga rum. Lönema däremot äro ungeftir de för dagen

normala.

Döda inventarier.

Dessa forefalla vara i försvarligt stånd. En del körredskap äro dock gammalmodiga samt

oekonomiska.

Jordbruket.
Jorden - lerjord på mylla - skall vara god, men måste ju produktionsformågan hos

densamma vara klen, når tillförseln av gödsel är för låg. Stora dräneringsarbeten och

andra forbättringar å densamma ha emellertid under sista åren blivit utforda samt torde

dessa arbeten i framtiden båra frukt.

Beträffande huvudgården och dess skötsel bederjag i övrigt fi hanvisa till direktör Einar

Sjögrens vid Ultuna 1'ttrande hårom, vilket bifogas.

Huvudgårdens utarrendering

Skälet mot densammas utarrendering äro:

l. Den stora möjlighet som finns att egendomen under goda år och rätt skött skall kunna

lämna ett avsevärt större netto än den for närvarande gör, bortfaller. Villkoret härlor är

dock dels en hojning av ladugårdens ochjordens produktionslormåga dels att den största

sparsamhet och ekonomi iakttages inom alla områden.

2. I och lor skogsawerkningarne kan det i vissa fall vara till gagn att hava eget fblk och

egna dragare.

3. En arrendator på kortare arrendetid kan frestas att utsuga och försämra jorden.
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Skälen ör densammas utarrendering äro:

l. En bestämd årlig arrendeinkomst fiir fideikommisset.

2. Den ekonomiska stiillningen i sin helhet kan lättare överblickas och forlust på

jordbruket, som under ogynnsafima år lätt kan uppkomm4 forebyggas.

3. En arrendator utfor lättare behövliga ändringar och indragningar bland den gamla

personalen än fideikommissets forvaltning.

Ur mina bifogade tablåer över berliknade inkomster och utgifter under är 1927 frangär

en brist av cirka 130.000:- k. Härtill behoves ett rörelsekapital om cirka 20.000 kr'

Den av mig loreslagna forsäljningen av egendomame med diirigenom ökade

riinteinkomster samt den i samband med lorsäljningen loreslagna skogsawerkningen eller

siirskilt åsatta våirdet å skogen, varigenom en del å egendomame bundet 9j

fideikommisskapital lösgöres, möjliggör for fideikommisset att forränta och amortera

ovan behövliga kapital - 150.000:- kr.

Stockholm den 79 jawan 1927

GustafLindbohm
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BILAGA 8

P.M, RORANDE JORDBRUKSDRIFTEN VID FOLLNÄS HUWDGÅRD.

Sedan jag av Direktör G. Lindbohm blivit anmodad att avgiva ett omdöme om de

tekniska och ekonomiska jordbruksforhållandena vid Follnäs huwdgård med särskild

tanke på den lämpligaste driftsorganisationen lor de närmaste åren, f;lr jag efter besök
på platsen härmed framlagga mina synpunkter härå. Därvid bör påpekas, att årstiden icke
medgivit någon undersökning av åkerjordens eller betesmarkernas beskaffenhet och

hävd, varlor de uppgifter, som i detta avseende meddelats av nuvarande drifts- och

arbetsledare, ligger till grund for mina uttalanden.

Nuvarande forhållanden.

Follnäs huwdgård omfattar enl. uppgift en areal av c:a 500 tld åker och ca 140 tld
beteshagar. Egendomen har en ganska dålig arrondering, i det att åkerjorden ligger i en

smal däld mellan ett par åsar och så utsträckt, att avståndet från gårdens byggnader till en

del av skiftena uppgår till 3 km. och däröver. Jorden utgöres mestadels av en mullrik
lera, vilken på högre belägna delar är av ganska styv beskaffenhet. En under senaste åren

upprensad utfallsgrav lär avsevärt ha forbättrat jorden, vilken lorut mycket lidit av

bristande avdikning. Av tillgängliga uppgifter att döma torde jordbruket en längre tid ha

drivits ganska extensirt och särskilt har den animaliska produktionen varit liten i

örhållande till arealens storlek. Djurbesättningen utgår f n. till c:a 40 st. kor, 30 st.

ungdjur och 20 st. hästar. Korna forefalla vara tämligen goda produktionsdjur. De döda

inventariema, varibland märkas 2 st. traktorer och I motorplog, äro ganska väl

bibehållna, delvis nyligen anskaffade. Byggnadernas olämpliga läge i lorhållande till
varandra åstadkommer, att inomgårdstransporterna bli dyrbara.

Fortsatt drift under eset bruk.

Enl. uppgift har huludgården under senare åren icke lämnat någon nettoavkastning. Det
är emellertid otvivelaktigt, att gården under lorhandenvarande konjunkturer kan skötas

så, att aftirerna gå ihop och lämna ett rimligt överskott. För att detta skall låta sig göra

fordras emellertid:

1/ att tillrackligt kapital stålles till lorlogande ör uppbringande av kreatursbesättningen i
tillfredsställande numerär.

2/ att ekonomisk sakkunskap i jordbruksfrågor blir representerad i driftsledningen.

På Follnäs bör hållas en djurstam av åtminstone 70 å 80 kor och däremot svarande antal

ungdjur. Då detta antal icke inom rimlig tid kan frambringas genom eget pålägg, skulle

behöva inköpas ett 40-tal produktionskraftiga kor for en summa av 20.000 kr. För
driften behövligt rörelsekapital å c:a 10.000 kr. bör därjämte beråknas.
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Under en sparsam och insiktsfull driftsledning torde då under de närmaste åren

bruttoinkomster och driftskostnader komma att ställa sig ungef?ir sålunda:

Bruttoinkomster:

Genom växtproduktion
Genom djurproduktion med c:a 80 kor
Genom skogskörningar och övrig produktion

S:a

Driftskostnader:

Arbetslöner

Varulorbrukning

Underhåll och amortering

Skatter och övriga kostnader

/ej inberäknat drift sledarlon/
S:a

for levande inventarier

for döda inventarier

26.000 kr
39.000 kr
15.000 kr
80.000 kr

32.000 kr
18.000 kr
6.000 kr

10.000 k
66.000 kr

Under normala konjunkturer bör man således de forsta åren kunna räkna med ett

överskott av 14.000 kr., i vilken summa dock ingår skälig driftsledarlön. I mån som

egendomens kultur stiger, bör överskottet undan lor undan kunna ökas, om

möjligheterna härtill blott tillvaratagas. Det ligger i sakens natur, att under ett ogynnsamt

år överskottet kan äventyras.

Utarrendering.

Därest utarrendering av Follnäs huludgård skulle komma till stånd, kommer givetvis det

kapital, som nu finnes nedlagt i inventarier av olika slag att lösgöras. Värdet av detta kan

beräknas till:

S:a

33 000 kr
20 000 kr
53.000 kr

Härtill kommer värdet av det stråfoder, som vid arrendeövertagande den 14 mars bör

överlåtas till den nya arrendatorn, vilket varde torde utgöra c:a 3.000 kr.

Gårdens byggnader synas vara tillråckliga åven för en arrendator, varvid dock en viss

kostnad bör beräknas for iordningställande av arrendatorns bostad. Vid uppgörande av

event. arrendevillkor kan diskuteras, huruvida de dagsverken, som nu i form av skatt

utgöras vid gården av vissa torpare, böra tillfalla en arrendator. Med hänsyn till skogens

behov av arbetskraft har här beräknats, att dessa dagsverken icke skola utgöras till
arrendatorn av huludgården. Tar man vidare hänsyn till att arrendatom bör åläggas svara

ftir på det arrenderade området belöpande skatter ävensom for husröta, torde en skälig
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arrendeavgift Vara 9.000 kI., vilken summa möjligen kan höjas något om garanti låmnas

for tillgång till skogskörslor till riniliga priser'

Det bör påpekas att det såkerligen möter svårigheter att ularrendera gå'rden redan år

isiz aÅ pa g-na av den korta tiden till 14 mars' dels på grund av att alla arbetare äro

fast anställda till den I nov 1927 ochdet torde vara osåkert' att en arrendator vill

övertaga kontraktet med samtliga dessa'

Ultuna den 18 jan. 1927 '

E. Sjögren.

Nt.l. 192'l .

BERT{KNADE INKOMSTER OCE UTGIFTER Å TOT,T-NÅS FöR ÅR 1927.

Alt. L
Iluvudgården under eget bruk

INKOMSTER:

Å nytt lån i fideikommisset

Arrendesumman lor kalkbrotten

Skogen: Försäljning av timmer, massaved'

sulfatved m.m. lBrutto/

Lantbruket:

Försäljning av mjölk

Försäljning av sPannmål

Skogskörslor

Arrenden for gårdarne /I"letto/

Fiskarrende

Försäljning av "Nabben'

Ränta å fideikommisskapital ievent /

40.000 kr
40.000 kr

60.000 kr

17.000 kr
22.000 kr

7.000 kr
S:a 46.000 kr

30.000 kr
4.000 kr

10.000 kr
5.000 kr

235.000 kr
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UTGIFTER:

Mälareprovinsernas Hypoteksforening :

Förfallna räntor p er 37/12 1926

Förfallna räntor per 3l/12 7927

Arvskatt l0% av 135 000 kI
Riintor
El. Distributionsloreningame:

Förfallna räntor å uttaxering

Kronoskatt for 1926 lei betaltl

Kronoskatt for 1927

Kommunalskatt
Accepter
Avlöningar till gården

Avloningar till skogen

Kraftfoder
Diverse syner, arvoden, forfallna räkningar

Diverse utgifter ör gården

Konstgödsel

Uppgörelse med AB A.V. Holm

Uppgörelse med Sorunda jordbrukskassa

Behövliga reparationer å gården

Pensioner

Diverse

29.000 kr
22.000 kr
13.500 kr
6.750 kr

4.300 kr
4.300 kr

51.000 kr

20.250 kr

11.300 kr

8.600 kr
2.7O0 kr

42.300 kr
27.000 kI
27.000 k

3.000 kr
35.000 k
20.000 kr

3.000 kr
70.000 kr
40.000 kr

1.500 k
950 kr

5.000 kr

SUMMAKRONOR 368.600 kr

BRIST 133.600 kr
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BILAGA 9

ANTECKNINGAR TILL NORDISKA MUSEETS UPPMÄTNING AV
FÅLLNÄS.%

Gården är synnerligen vackert belägen vid en djup och smal vik av Saltsjön, den s.k.

Fållnäsviken. Gårdsanlaggningen grupperar sig på en höjd, som stiger brant i väster och

söder, men i norr och öster långsamt och mjukt övergår i vidsträckta åkerftilt. Terrängen

har utnyttjats på ett arkitektoniskt skickligt sätt, något som torde framgå av

situationsplanen. Märk även kartan från l81l-1813'7, som är synnerligen upplysande i

terränghänsende.

Vägen fram till gården är en all6 i nord-sydlig riktning, som träffar uppfarten till
gårdsplanen under rät vinkel. Uppfarten går nu utefter flyglarna, men har tydligen fore

1850 gått i anläggningens mittaxel. Nämnda år planterades emellertid en ek i mittaxeln

helt nära landsvägen (nr 29), Vid eken står en minnestavla av giutjärn med foljande

inskrift: "Eken planterad 1850 då Fotlnäs sedan 1804 egdes av Charlotta Bonde".

Mangårdens byggnader äro till det yttre enhetligt behandlade efter foljande schema:

stenfoten spritputsad grå, fasaderna spritputsade och avfiirgade skära med vita, dragna

hörnband, foder och taklister. Fönster, fonsterluckor och portar oljemålade gulbruna.

Taken tåckta med enkupigt tegel på panel. På enahanda sätt äro gårdens övriga

tegelbyggnader behandlade: nr 9" 23,24 och tegelbruket. Den skära fasadfiirgen är

traditionell vid Fållnäs, och husen ha i allmänhet flera lager puts i något varierande skära

fiirger. Även gårdens stigluckaes vid Sorunda kyrka var skärputsad medan Fitunas, vilken

gård ligger i samma socken, var gul. Fitunas byggnader hade nåmligen och har

fortfarande gul fasadf?irg. Stigluckorna äro numera rivna.

Från början var det avsett att hurudbyggnaden skulle ha legat på gårdsplanens östra sida.

Byggnaden blev emellertid aldrig uppford, och de båda flyglarna (nr 1 och 2) tjänstgöra i

stället som boningshus för ägaren. Enligt uppgift lära generationerna omväxlande

använda den norra och den södra flygeln som manbyggnad.

Den nuvarande manbvggnaden (nr 1) har enhetlig inredning från sengustaviansk tid,

troligen l780-talet. Bottenvåningens inredning i flvgeln (nr 2) överensståmmer delvis

med manbyggnadens men rumsindelningen och rumsanvändningen ha delvis ändrats.

Övervåningen synes ha blivit nyinredd omkring 1815. Vindsvåningen år tydligen inredd

samma tid, då även den stora frontespisen på trädgårdsfasaden byggdes.

Stallängan (nr 3) har i bottenvåningen stall, selkammare och bostadsrum for kusken.

Övre våningen upptages helt av foderskulle. Stallet är kryssväh't och har modern

inredning, selkammaren är också modernt inredd. Byggnaden är försedd med tegelgolv.

Enligt uppgift har de båda gavelrummen, där nu kusken bor, lorut varit orangeri. Måtten

på den ritning som finns över orangeriet överensståmmer med byggnadens.
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F lyg)fotograli av Fo I ln as
1931e\\er1932. Foto
Aero m{rteriel A/8. Nr G
491.

Sta I le t oc h ku skb ostq(le n
nr3
Foto Nordiska Museet.

L'agnboden nr 6,

gårdsfasad. Foto
Nordiska Museel.

97



Fållnäs situationsplan
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22" Ladt:gärd.
?3. l-a&gird.
24. L2&tgfud.
25. I årrrga raden (statbostad: kusk m.fl).
26- Purnphus med hästvandring.
2i1. Grund efter gåmla stallet.
28. Gamla bastun, nu pumPhus.

29. Ek, planterad 1850 av Charlotta Bonde.

s'\11
\\\Ss\a€, \jt \\J r-\

BESKRIVMNG TILL
FÅLLNli,s STIUATIONSPLAN.
1. Manbyg€naden.
2. Flygeln.
3. Stall och kuskbostad.
4. Vällingklocka.
5. Magasin
6. Vagnbod och bagarstuga'
7. Kontor, bostad, brygghus m.m.
8. Engelska boden (delvis riven).
9. Mejeriet.
10. Isdös.
11. Uthus till "långa raden", nr 25.
12. Uthus till "långa raden". nr 25.

13. Uthus till "långa raden", nr 25
L4. Trädgårdsmåistarebostaden.
15. Flyttbart lusthus.
16. Hönshus.
17. Hemligbus.
18. Viixthus.
19. Våixthus.
20. Smedja och snickarbod.
21. Stall, f.d. oxhus.
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Spannmålsmagasinet (nr 5) år byggt symmetriskt med de tre övriga flyglarna (nr 3, 6 och

7) varlor de olika bottnarna ej överensstämmer med fasadindelningen. Flyglarna är

forsedda med många blindfonster'

vagnboden och bagarstugan (nr 6) ligger i en stark sluttning, varlor fasaden mot norr

och väster är hög. Den övre våningen upptages helt av vindsutrymme. Enligt uppgift har

i denna byggnad åtminstone en tid en kvarn varit inredd. Byggnadens ursprungliga

ändamål torde dock ha varit den nuvarande.

Kontorsflygeln (nr ?) ligger liksom föregående i stark sluttning och har åt söder två

våningars fasad, men åt norr och väster tre våningar. Byggnadsritningen till detta hus

finnes ännu kvar i Fållnäs arkiv, signerad "Joh. Pet. Bergman". Souterrainvåningen, som

nu är brygghus och mangelbod har tidigare varit bränneri och smedja. Mellanvåningen,

som troligen tidigare varit spannmålsmagasin e.dyl. är nu inredd till gårdskontor och

bostäder. Översta våningen är oinredd och användes som vind

Fägården (nr 22-24) som ligger som fond {tir mangårdens mittaxel, har tidigare varit helt

sluten. Ladugårdslängan (nr 22) torde vara av relativt sent datum och har modern

inredning. På platsen låg tidigare en träbyggnad. De båda andra ladueårdarna (nr 23 och

24) är därmot äldre, den sistnämnda daterad med ankarjärn 1770. Den lorstnämnda har

relativt ny inredning. Samtliga ha spåntak.

Gamla stallångan (nr 27), ett envånings trähus, är nu riven. Grunden finnes dock kvar

och av golvet den stensatta mittgången med rännstenar.

Enqelska bodens'(nr 8) har uppmätts och undersökts 1924 av G Berg och M

Mogensen. Den kvarstående spannmålsboden år märklig genom sitt ventilationssystetn å

la silo. Den mot gården vettande delen av byggnaden, som mot gårdsplanen varit försedd

med en skärmfasad i form av en dorisk tempelgavel med inskriften "ÅT

SKöRDARNE., är nu riven. Ritningen till gaveln och en kolonn finnes dock ännu kvar.

Byggnaden torde ha uppförts på 1810-talet.

F.d. trädgårdsmästarebostaden (nr 14) och lggAlb!4kg! väster om gården undersöktes

aven 1g24. Ritning till ombyggnad av tegelbruket finnes lor övrigt i Fållnäs arkiv. Den

s.k. långa raden (nr 25) it ett envånings rödftirgat trähus under tegeltak

Antecknat i juli och augusti 1927, Gösta Selling'
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Interiör ay bqgdrstugan,
nr 6. Foto Norcliska
museet.

Till höger smeclja och
snickarbod, nr 20.
Uppförd son parstuga
1860. Foto Nordisko
museet-

Stallet nr 2l Jl'rdn
s.ydvrist. F.d. oxhus frdn
1880. Foto Nordiskq
Iuseel.
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Ritning qv "Engelska
boden" upprcittad i
sambqnd med Nordiska
museets upPm{itning qv

Fdllnas. Anckarsvards
silo ftornskruv) efler
eftgelskt mönster frAn
omkr. 1820.

Gamlq trddgArds-
byggningen riven 1931.
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BILAGA IO

EXEMPEL PÄ LANDBOGÄRDAR, TORP OCH DERAS BRUKARE PÅ
FÄLLNÄS. Av Magnus Toll

För att spegla kontinuiteten i bebyggelsehistorien i Sorunda har nedan fortecknats

Fållnäs-godsets gårdar och torp - med uppgift om deras brukare - vid vissa tidpunller.

Det är alltså fråga om några nedslag i historien, med början 1498.

Materialet har hämtats ur Arvid Trollesjordebok 1498, ur 1693 års skatteliingd, ur 1773

års Extract afmantalslängd, ur 1789 års skuldörteckning (blott de skuldforda) samt ur

1865 års gårdsforteckning över arbetsskyldigheter, avrader och penningarrenden.

Båtsmanstorp och båtsmån är ej redovisade.

Av de hemmansnamn som {brekommer i texten från 1498 har tre ej kunnat identifieras,

nämligen Brunketorp, Nedningsberge och Sörby. De olika Näs-hemmanen, som senare

fick nummer, har inte kunnat hållas isär i tidigare skeden.

Den som är intresserad av bebyggelse- och personhistorisk forskning och vill fi uppgifter

om andra tidpunkter och perioder kan söka vidare med hjälp av olika källor t.ex. genom

SVAR, Svensk Arkivinformation Ramsele, Box 160, 880 40 Ramsele.

Andra kvarn. 1498: utan ägamamn.

Aska, hemman. 1789: Axel Danielsson; 1865: Jan Erik Larsson.

Backen, torp. 1773: Jan Olofsson; 1789: Jan Olofsson; 1865: Kilberg.

Berg, torp. 1789: Pehr Andersson; 1865: Lars OlofNilsson.

Berga. 1498: ett penningland.

Bodalen, torp. 1773: öde, 1865: Nils OlofAndersson.

Bredbol, hemman. 1498: Inge; 1693: Anders Persson; 1773: Ian Anderssons änka;

1865: nedlagt.

Bredstäk, hemman. 1498: Mogens; 1693:Lars Svensson; 1773 EÅch Ohlsson; 1865:

Petter Olsson.

Bro, hemman. 1498: utan ägarnamn; 1693: Jöns Ersson; 1773: Lars Jansson; 1865:

Alders Larsson.

Bromsätra, Norrå, torp. 1773: Per Jonsson, 1789: Per Jonsson; 1865: Jan Olof
Pettersson.

Bromsätra, Södra, torp. 1773: OlofErsson; 1789: Nils Larson; 1865: Anders Jansson.

Carlsnäs, torp, nyupptaget efter 1800. 1865: Petter Bengtsson; 1921-45: Gottfrid
Klasson.

Dyvik, torp. 1693: Lars Anderson; 1773: Oloflarson; 1865: Lars Oloflarson.
Eklöt, torp. 1693: Olof Nilsson; i865: August Mårtensson.

Enby, Norra, hemman. 1865: Lars Erik Nilsson.

Frönäs, hemman. 1498: Peder Gregerson; 1693: Jöns Jönsson; 1773: Lars Ohlsson;

1865: Lars Petter Larsson.

Fullbro, hemman. 1693: utan ägarnamn.

Goddagarna, torp; kallas även Snäckvikshage. 1789: Anders Pehrsson; 1865:LarsOlof
Andersson.
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Grimsta hemman. 1498: en gård

Grimsta, hemman. 1693: Anders Jönsson; 1789: Lars Hansson'

Grimsta, hemman. 1693: Lars Pehrson; 1789: Gösta Pekson'

Grimsta, hemman. 1789: Lars Larsson.

Grimsta, "åttondelen". 1789: Olof Olofsson

Grimsta, kvarn. 1693.

Grödby, hemman. 1498: en gård

Grönsö, torp. 1693: Jöns Erson; 7'r.':.3: utan ägarnamn; 1865: såteriets bruk'

Hoxla, hemman. 1865: Nils Larsson.

Hästnäs, hemman. 1498: Håstaas, utan ägarnamn; 1693: Erik Olofsson; 1773: Anders

Jansson; 1865: nedlagt.

Kalvnäs, Norra, hemman l4g8: OlofPedersson; 1693: Bengt Petersson; 1713 Erich

Ohlsson; 1865: Jan Eric Ohlsson.

Kalvnäs, Södra, hemman. 1498: Bengt; 1693: Lars Pährson;1773: Carl Carlsson;

1865: Anders Nilsson.

Kråkskär, torp. 1693: Pehr Pehrsson; 1773: Nils Pärson, 1865: nedlagt

Kjällsta, hemman. 1498: en gård; 1865: John Lundin (inspektor)'

Kurberg, torp; se Nltorp.
Källsta, mjölkvarn. 1693: utan ägarnamn

Källsta, Södra, hemman. 1693: Pehr Larson; 1789: Jöns Olofsson'

Kärret, ett av Näs-hemmanen. 1789: Axel Pehrsson; 1865: skomakare Samuel Öbom'

Lindholmen,torp.l693:AndersPehrson;1773:andersAndersson;1865:AndersErik
Andersson.

Lyngsta. 1498: en gård.

Löfhagen, torp. 1773..Lars ohlsson; 1789: Pehr Janson; 1865: Per Erik Söderström.

Maren, torp. 1693: Lars Persson; 1773: Erich Jakobsson; 1789: Erich Jakobsson; 1865:

Erik Petter Olsson.

Marsta, Lilla, torp. 1789: Anders Ersson; 1865: Lars Olof Olsson'

Marsta' Stora, hemman l693: utan ägarnamn; 1865: Nils Larsson'

Maskebol,hemman.l4gS:Olof;1693;OlofPehersson;1773:OlofOhlsson;1789:
Gustaf Jonsson; 1865: nedlagt.

Nybygget, torp. 1865: Bengt Erik Larsson'

NVt".p, torp; hette tidigare Kurberg l773: Jonas Jonsson; l?89: Jon Jonsson; 1865:

Lars Olof Pettersson.

Näset, hemman. i498: Gunnar; 1693 (frålsehemman): Erik; 1773:Nils Ohlsson; 1865:

Lars Erik Andersson.

Näset, hemman. 1498: Staffen Jonsson; 1693: Påhr; 1773: Anders Ohlsson'

Näset, hemman. 1693: Pähr Larsson; 1773: Oloflonsson'

Näset, hemman. 1693: John; 1773: Anders Jansson'

Näset, hemman. 1773: Lars Larsson.

Näset, torp. 1498: Henrik; 1693: Sigfrid; 1773: Erich Jonsson'

Oppgården, hemman. 1865: Nils Larsson'
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I öfriet bevistadcs sammankomsten af ställcts egare, Grcfve C' H' Anckarsvärdr' En af

iläiå.d;#;;. i"rii,i*_st^tr_Ministcrn, r_a-ndtmarskalken undcr nu pågående Riksdag,

i.;iil;r;t n. cyltentaat, Herr öfver-Intendenten och Ridd. M. G. Anckarsvärd, Herr

iiån'-urr,".r"" oth Ridd. A. nc.*t;"rnu, Herr Brukspatronen w. cassel, samt ett betydligt

antal af Sällskapcts Irdamöter och allmoge i ortcn'

s1.

MötetöppnadesochfortgickpåsättföljandeafundertecknadSekreterarederöfveruppsatta
berättelse innehåller:
i;iiläfi; uf tattur" tillfälte för dcm ibtand sällskapets t cdamötcr, som ifrån

ilä;hä SoJcrtelje "iif" 
fiiå"r itff mötet, hade eit af de större och mest snabbgående

ånsfartvsen blifvit förhyrdt. Lnåiurut.r"o.taper till expositionen medfördes både ifrån

3l#;iiår#ir'iäa*i"i". v,a Irurn[å*r,"n tirt rollnas'brygsa, motross Sällskapct af dess

;å;;i;i;;;^t", ,or ."d åk,lon förtie Sällskapets lrdamötcr fram till den ctt godl stycke

irån strun-clen bclägna åbyggnadcn'

ilå;;";;;t"turia" tun)rutt i Jiskussionslokalen' öppnadcs mötet af Herr Grcfven och

Ordföranden.
itli;;;;G."n för plöjni'een utsågs I'spcktorcn Ström ifrån Lisma'

H;;t"Sä;Jö;;it-.ri rcj.trtiJt h(tii dcrcitcr ctt kort förcdras öfvcr sin nrctod att

uppmäta egofigurcr, oat tor.uirual .rcrtill bchöflige instrumculcr sanrt dcras användande.

;i"!;i;;; ffär";;; d" ti1 ofucriaggning framstälida frågor, rörande hvilka diskussionen

fortgick som följer:

1:sta Frågan. Efter hvilket system skötcs landtb.ruket all.mönnast i de hdrader eller socknar'
- "*;;'ä;;r;;ta 

det ställi Hushåltnings-Söllskapet i år valt för sin sommar-

sammankomst?
och

Z:rlrå-irågan. Finnes cirkulationsbruk införtlt å egendomar i denna trakt?

KomministerPetrdguppgll,attlandrbruk-cti.ortclri'allmänhctbcfunttcsigpåcnlåg
ståndpunkr. Några nya In"t;i;; 

'u"f"g""a., 
ingenstädcs utonr vid Follnäs. Äkcrn låge

"^"rlä""iira.?lt "r, 
u^t"ä.. nrJJ?ia* oclibesåd.l^cs till störrc dclcn med höstsäd.

ä#",;ä;;r-arJ irri"ä., äiiräirJ*. "lo 
eou"äs något ordnadt vexelbruk funncs infördt,

ehuru fälten blifvit dertill indeladc'

Friherre cederströmtroaar'ä"iätskyldt att åkcrbrukct här sadcs stå på cn låg_ståndpunkt,

hvilket han icke ansåg,^r" iorr,aji""å'"t mccl svcnska l^andtbruket i allnänhct' Här dikas

nåeorlunda, ehuru ickc dj";:'i;il;;;'k;;rlls två ?r tre gånecn hradan åkcrbrukct ej kundc

uå;iä;uii;i, iå i,# i;,';;.ii;i.kifrcshrukr indäst jcmförclscvis. nrcd ett

cir-kulationsbruk t una" ,nun 
"i.iår'iiriu 

",, 
sådant omdiimc. Talarcn kändc väl ickc om i

Sorunda så vorc förhållana'år. rn.n .r1.., bcgagnadcs ploocn inonr distriktct tvä ne gångcr,

d. v. s. bådc till trädans ";ö;i;;d;';; 
tifr ti'aipLo:"i"ä Dcrcmot ar)sås talarcn att man

,;!ut;,Tå);?r3, sckreterare 1849-55 och skattnästare 1879-84, ordföra'dc i Närdinghundra

och Sluhundra hushållningsgille'
r Se s. 34 ff. i uPPsatsen'
I Johan Erik Petri, 1798-1852' Prästvigd i Strängnäs 1821' Innehadc tjänster i Hölö'

Nvköoins och Grödinge, pa rjio -"*i pa iultg"rT s^iott' Komminister i Sorunda från 1845'

,i.äd'il.,ililil^*.'?vri,"r,"'ä."iäi{til".:1828 "Bcskrifnine öfvcr Hölö sockcn i

Södermanland... i".t" ,a.s*täi.,-".triiningiitu", kungliga lustslJttct Tullgarn". som bl' a' skildrar

gamla bruk och sedvänjor'
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här i orten icke hade något begrepp om skötseln af ängar och beten, hvilka sistnämnde
endast sköttes på det sättet, att man hvart 20 år röjde en beteshage.

Grefve Anckarsvdrd förklarade att han verkligen ansåg åkcrbruket här i orten stå på en låg
ståndpunkt. Han ville nemligen taga detta ord i dcss relativa betydelse'
Beträffande jordens dikning, så kunde Grefven icke med Friherre Ccdcrström förena sig
derom, att derutinnan låg något lofvärdt, i anseende till sättet hvarpå det verkställdes.
Äkern sönderdikades ncmligen ismå lappar, eftersom naturcn ifrån början danat

backrännilarne att gå eller vattnet tagit sig väg framåt. Akcrns köming i denna ort vore

äfven alltför grund. Plogen hade visserligen här börjat vinna något inträde äfven hos

allmogen, men likväl ännu på ett ganska ofullständigt sätt' Hvad ängars och hagars vård

inom Sorunda vidkom, så funnos här knappast några ängar att tala om och hagmarken vore
i högsta måtto inskränkt, så att icke något synnerligt tillfälle till högre kultur af ängar och

beten erbjöd sig. Den, som genomreser Sorunda, får se qvinnoma lcda hästame utefter
dikesrename för att der hemta sitt betc. För öfrigt funncs här nästan endast madängar med
dåligt foder, hvilket gjorde att här icke kunde komma i fråga att hålla några bättre
kreatursraser. Sådant vore förhållandet åtminstone i Sorunda.
Frihene Cederström ansäg sig lycklig att hafva framkallat Grefve Anckarsvärds yttrande,
och ville, vid sakens betraktande ur lika synpunkt med Grefvcn, deruti helt och hållet
instämma, samt endast tillägga att det var blott jemfiirelsevis med ctt likartadt jordbruk
med det här vanliga, som han ansåg detta försvarligt.

3:dje Frågan. Finnas någru mer eller mindre väsendtliga undantag ifrån det i orten
all mcinnast gängse brukningsscittet?

Grefve Anckarsvcird uppgaf att några undantag ifrån dct gängse brukningssättet för det

mesta blott funnos vid Follnäs. Då Grefven för 40 är sedan mottog förvaltningen af denna

egendom var jorden mycket sönderdikad och hade då diken till nära 11 mils längd' Genom
mycken kostrad och planering hade dcssa blifvit inskränkta till det absolut nödvändiga.

4:de Frågan. Har någon redskap af nyare och dndamålsenliS konstruktion vunnit inträde
ibl.and landtbrukare i orten?

Grcfve Anckarsvörd yttradc, att med undantag af 2 cllcr 3 ställcn, der cn bättre plog blifvit
införd, cndast vid Foltnäs funnos redskapcr af nyare och bättrc konstruktion, hvilka af
Sällskapct vid den anställda cxpositionen kundc tagas i ögonsigtc.

5:te Frågan. I hvad förhållande står stidesodlingen till fttderproduktion och

ladugårdsskötsel?

Herr Komminister Petrö ville, scdan Grcfvc Anckarsvärd, i afscendc på Sorunda, redan

nämnt att ängen och fodertillgången icke står i något förhållandc till åkerbruket, blott
tillägga, att ängen vore i allmänhct ar så dålig bcskaffcnhct' att ägaren ickc dcraf kunde
påräkna ett lass på tunnlandct. Fodcn'äxtcr hade visserligen på scdnarc tidcr börjat odlas,

ehuru ännu på få ställcn. Likväl tycktcs dct, som äfvcr.r allmogcn allt mcr och mer skulle
börja dertill öfvergå.
Herr Grefven och Ordförandcn fästadc uppmärksamhctcn dcrpå, att svårighctcn att inom
denna ort åstadkomma laga skiften utgiordc ctt stort hindcr för upphjelpandc af såväl

ladugårdsskötsel, som sädcsproduktiorl, cnär hcmntanen här äro klufna till en icke önsklig
grad. Oet vore nemligcn gifvct att sålälgc allnogcn hadc sin jord liggande teg om teg, så

lunde den icke, utan att alla vore dcrom cnsc, i mera vidsträckt mån odla fodcrväxter på

trädet, emedan de, son.r icke ville vidtaga cn sådan odling, nödgades begagna sina i samma

fält liggande trädesåkrar till bctc. Undcr sådana förhållandcn och då här vore tillstädes
riksdagsmän, hvilka nöjligen kunde bcrcda vcrkställighet åt de åsigtcr, som här uttalades,
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hade Grcfuen trott sig böra fästa uppmärksamheten på om. icke någon mer eller mindre

,iJ.ita"ti 
"tgaia 

kunäe af Staten viätagas för underiättande af laga skiften, hvarf<i're ]ran

;;;il;;;kllä art någon af ortens inne-vånare härom hade ordat mera, än han dertill kunde

vara i tillfälle.
Cr"t""'iiin^rard yttrade, att Sorunda socken stod i stor förbindclse hos Herr Grefuen

""r, 
r"rärnÄior"!"n io, ,l"n framställning, som Herr crcfuen nu behagat göra, oc^h trodde

lika med Herr Grefven att ett stort hindcr*för denna orts upphjelpande verkligen låge uti

"uårinh"t"nattundcrnugällandeförfattningar'landtmätarctaxorm'mKunnavcrKsrallaiä:ilif# i";ä.'. itin"yuningtkostnaden-vore isynnerhct alltför drvg' Bjista sättet till

f""årär""d;;i"ö';[iö ;# om man kunrle fåen landtmätare anställd med lön på stat'

ffijil;ätf,;n"vo.o b"gårda och ibland dem ett, som Grefven sjetf begärt, men Grefven

.i" _"ä r"w.mer, i hvilka kostnader det skulle inleda allmogen. Hår vore äfven ett. annat

:?g6i.1"uffili}i;, ä'uiir* u"gärdr af almogcn, så att det dock på ett och annat ställs

tö4aåe närma sig till ctt bättre förhållande'

6:te Frågan. Finnes inom orten någon öndamåIsenligt ordnad mjölkhushållning?

En talare anförde att någon rätt ändamålscnligt ordna<l mjölkhushållning ickc här i traktcn

funnes.
ilitsåägsturr.ar. igen sahlström\ yttrad^e, att då dcn första frågan rillät. att 

-äfvcn 
vidröra

ä;tl-läå;;; i anlränsande socknar, så villc han nämna att i Jcr'a och wårdinge funnos

flere egendomar, t. "*. 
erondottunJ och Hjortsberga.' dcr en ordnad mjölkhushållning blifvit

il;ri:rj;;;;r"'all anlcdnirrg titi åen formodan ut'[ i d"n må' som allmogen, hvilken alltid

iäii.r"g"'a" ";;;;J. lärde kä-nna ritta fiirfaringssättct, dcrsamma äfvcn komme atr vinna

efterfölid inom orten. ,a rnv"ii.i ncra som dcä vore allmogens e-gcn fördel'.Dcn lofuärda

;å1ffifift;-ttiioit.r", *^ röijdc sig inom Öknebo häiad' gåfve äfvcn dcr.ett medcl

;ii tä;"t;;;k"t-*ito uppitiruunoc. pa satt talaren förut inför Hushållnings-Sällskapet

;;ääfr:ä;;;" ä.i råiåiri""one stiirrc cgcndomar, hvitkas ängar kunnat odlas, dcr

sådant icke skctt. pä a" +u åi,,sotn han haclc-varit bosatt i ortcn, hacle dct visat sig att både

ä;-;; ioåerproduktion högst betyclligt.ökat sig' Dctta gaf förhoppning.zttt

ääa.å.riåir"l'ocfr mjOfhusÅållning skilte komÅa att taga god fart. åtminstone på dcn

trakt der talaren bodde.

7:de Frågan. .Li.ro i orten några bintiringar öfliga ibland allmogen' hvilka förticna att

understödj as och uPPmuntras ?

En talare yttrade att binärinsar väl funnos iSorunda, mcn om dc borde uppmuntras

;;;;;ild.rhän, ty dc itt'nåo t"tt i korgarbctcn' hvilka-gjordcs af röttcr' dcwid

tåfr"å" ,iiigi.t, att 6aäkstugusittarc nattctid gingo omkring-på andras eg<x och ryckte, upp

tallrötterna, hvarcfter trarlen-iorkacle bort, så ätt ikog"n n.töd',l.t.t hushåltningcn snart skulle

förstöras.
piii"rr" C"autfiöm l)nd att i afsec'dc på skogcn få nämna, att nu visscrligcn myckcn

misstrustråltning egde rum, och att dettå vcrkligcn ickc kundc hjclpas på annat sätt' än att

sielfva skogshustrållningcn, 
"s-om 

nu ntttt gltt"u' på ämncshuggning' rändc's åt annat håll'

:fiåä*"iiiffiil;ö# å.r., .r..ppruyägcri. Fiihcrrcn ha.li n'ligcu åtcrk.mmit ifrån

wätö och Häfvcrö. n", nua. ..rr"ppirlyglii.t lrlifsir cn biniring. hvarpå r.lcras r'älstånd nu

hPcrSahlström,1785_1IJ(16'lnspcktorpålångbrogårdiVårdingcsockcn-.Scnare,ägareav

.tutt"..tfråii"t Berga därstädcs.' foå"tponå"tondJ l"dÅot av l-ancltbruksakadcmien 1829'

Erhöll medalj för ctt inlännat-io*or tiff bcstän.rmanclet av värdct på jor<t Författarc till bl a'

,,Beskrifning öfvcr Vårdingc r".t.";, rgz+, och 'onl fotkundcn'iiningcn", 1833. Var mcd och

g;J;;;;rhå'ningssa's"kapct 181i. Aktiv riks<lagsnra' i bo'dcstå'dct 1850-58.



hvilade. Detta hade sedan vunnit utsträckning till Sandhamn och Nämndön. Om den

sjelfständiga allmogen skulle vända sig till skcppsbyggeri, så skulle äfven deras skog få

hOgre vardi. Friherren kunde i detta afseende åberopa ett exempel på ett par båtbyggare'

hvilka byggt ett fartyg, till segling på Nonland med malm ifrån Utö, och genom den del de

egde i sieppet nemligen 1/8, hade de dessutom den fördclen, att deras söner, hvilka egnat

sfu åt s;Offvet, fått anställning å fartyget och derigenom bärjade sig vä1_. Talaren hade i
ofvannåmnde skärgård sett utmärkt goda fartyg, som varit byggda af allmogen.

Förvaltaren Hallstiöm trodde att stö$ta delen af Sorunda socken vore så lottlös på skog, att

densamma blon hade hvad som vore nödvändigt till husbehof, samt att skogen der hvarken

kunde användas till båtbyggnad eller annat dylikt. Detsamma ansåg han äfven vara

förhållandet med större delen af Södertörn.
Friherre Cederström bad att, i anledning af den föregående talarens yttmnde, såsom bevis

på att Södertörn icke vore så alldeles skoglöst, få nämna att de af Friherren omnämnde

6åtbyggn" härifrån köpte största delen af sitt virke, hvaribland äfven plank.

GrefuiAnckarsvärd anförde att åtminstone från sorunda icke kunde säljas någon enda

planka.
iJel Grefuen och Ordföranden yttrade att dct ickc blott varit meningen att få kännedom om

de binäringar, som redan funnos i orten, utan äfven dem, till hvilkas införande här kunde

vara tillfälle. Man hade sig väl bekant att handel med skogsprodukter ifrån denna ort länge

varit bedrifven, samt att korgarbeten, då de göras af friska träds rötter äro skadliga för
skogen, men detta syntes deremot vara cn både nyttig och lönandc binäring, om korgame

gjordes af fällda träds rötter.
En talare ansåg det alldeles icke kunna skada de växandc träden att finarc rötter borttogos

till korgarbeten.
Frihe'l:å Cederström trodde att det vanligen voro tallrötter, som bcgagnades till
korgflätning, då det vore ett väsendtligt misstag att tro dct röttemas borttagande icke

skaäade trädet, emedan dct just vore de rötter, som ligga i ytan och gå i matjorden, hvilka
samlade kraft och näring åt trädet, hvaremot dc på djupet gående röttcma höllo trädet fast.

Den frodigaste skogen hade således de längsta röttema vid jordytan och det vore således

denna, som företrädesvis af korgmakarne anlitades.

8:de Frågan. Wd hvilka til$ällen böra plogen eller trästocken anvcindas?

i sammanhang hvarmed afhandlades
12:te Frågan. Hvitka redskaper (iro tjenliSast för gödselns nedkörande?

Inspektor Larsson på Steninge hade inlemnat skriftligt svar på åtskilliga aJ de till
öfverläggning framställda frågor, och dcrvid först vid dcn nu föredragna 8:dc frågan anfört

fOtiandä: Vld jordens uppläggande i höstfår - vid första kömingen af trädan på våren, som

häist bör ske ivärt öfver höstplöjningen - och vid gödsclns ncdkörning, är plogen det enda

redskap som bör begaglas. Att plogen dessutom vid vallbrott, samt klöfvervallars
upptagning jemte potatcssättning uteslutandc bör begagnas, inses säkcrt af hvar och cn.

riåstocken i<an deremot med någon fördcl användas vid s. k. sncdni g cller anvägsköming

efter gamla sättet, samt cfter dct nya åkerbrukssättct vid gtidsclns uppköming före 
-

höstsådden. Dock bor<le atclrig trästock bcgagnas, utan i dcss ställc, dcr Smallska plogcni,

vare sig af lokala hindcr eller okunnighet om dcss skötande, icke kan nyttjas, antingen

Furuda-hlsplogenj eller någon annan lika med hotlom konstruerad plog användas, såsom den

isvängplog av skotsk modell, efter sin konstruktör kallad Smalls plop, mcd cn tämligen kort,

narmast cylindiisk eller konkav vändskiva av gjutjärn och fast knivrist. Ascn, ofta av trä, är kort
och saknar stödhjul eller stödmed. Plogen har två styrstängcr.

j 
Furudalsplogen tillvcrkades efter amcrikansk förcbild med kort, tvär och cylindrisk

r'ändskiva, dotk kombinerat med dc äldre svcnska plogarna träram och enkla styre.



der mest närmar sig trästocken i tätthandterlighct för allmogen och dcssutom gifver jorden
en bearbetning, som trästocken aldrig kan åstadkomma.
I afseende på den 12:te frågan hadc Hcrr Larsson afgifvit följande svar:
Endast plogen bör användcs vid dctta arbcte, för att få gödseln så fullständigt betäckt som

möjligt, hvilket likväl ändå svårligen låtcr sig gilra mcd mindre den nedkrattas i fåran.
Ehuru det redan vid ett flyktigt bctraktande lättcligen bör inscs, att gödscln, som utbredd på

åkern förblifver obctäckt, snart genom afdunshing förlorar de gödande ämnen den

innehåller, sor man likväl icke allenast bland mängden af allmogen utan äfven flere s. k.
bättre landtbrukare, ännu mylla sin gödsel med trästock, hvarigenom 3/4:dclat af gödseln

kommer att ligga oskyld; och likasom det icke vorc nog mcd förlust dc tillskynda sig
genom detta felaktiga förfarande vid nedkörningcn, låta de, åtminstone i nona delen af
Liinet, gödseln ligga utbrcdd på åkcrn en längre tid innan den nedköres, utsatt för regn och

värme, hvarigenom de mäst närande, men tillika flyktigaste delarne af gödseln försvinna,
utan att komma jorden till godo.
Herr Kontraktsp rosten Helönh instämde med Inspcktor larsson och förklarade,.att detta
serskildta användandc af plog och trädstock stän.rde öfvercns mcd hvad som i Ossmo

socken vore brukligt.
En talare anmärktc, att gödscln här i ortcn i allmänhct ncdkördcs med trädstock och icke

med plog.
Herr Berg förenadc sig uti Inspcktor I-arssons anförandc, mcd undantag af hvad beträffade
plogens användande vid fijrsta uppkiimingen af trädan på vårcn, dcrvid han ansåg

trädstocken ega förcträdc.
Hen Juhlin bannfelt' ansåg gi)dsclns uppkörning ned trädstock ickc låta sig giira då man

hade tegbruk.
En talare yttradc, att en dcl af allmogcn ansåg dct vara ctt misstag att plöja ned gödseln,

men det vore icke så, ty sedan man första gångcn plöjt ncd dcnsamma, så plöjde man andra

gångcn upp den, hvarigcnom gödselns kraft bäst bcvaradcs och komme växtcrna till godo.

9:de Frågan. TilI hvad djup bör åkeriorden brukas?

Inspektor larsson: Dcnna fråga torcle icke kunna positivt bcsvaras, emcdan alfvens

beskaffenhct ofta bcstämmcr dct djup som är rådligt att hålla. Men dcr åkerjordcn har

bundcn lera till alf, anscs vanligen fördclaktigast ju djupare plogcn kan gå, för växtröttcrnas

befriande från öfvcrflödig väta; dock tordc i vanliga fall (r ä 7 tum kunDa antagas såsom

medcl<ljup för sädcsväxtcr och 9 ä 10 tum för rotväxtcr. Deremot tordc på sandjord mcd

lätt gcnomtränglig alf stor försigtighct böra användas, att den skorpa plogcn gcnom ett

fortsatt gåendc på lika djup bildat, ickc gcnonbrytcs, hvarigcnom dcn fuktighet som annars

kommit växternas röttcr till nytta, försvinncr på djupct'
Friherre Cederström fästade sig vid Herr Larssons yttrandc, att man för rotväxtcr bordc

plöja jorden till 9 ä 10 tums djup. Dctta vorc väl svårt att i allmänhct bestänrna, likasom

ätt man för sädesväxter endast bordc pl(ija jordcn (r ä 7 tum. Kundc man i (ifrigt ncd fördcl

_. 
* Georg Hcl6n, 1786-1870. Prästvigd i Skara 1U.l 1. Blcv bl. a. husprcdikant hos patronus i

Ösmo, so- vid Nynäs hade cn särskild gårdskyrka ncd cn präst anställd ftir att tillgodosc den

avlägset boende skärgårdsbefolkningcns andliga bchov. Kyrkohcrdc i Osmo 1827, kontraktsprost

1831-61, riksdagsman 1841 och 184.1.

'Carl Mathiås Juhlin Dannfclt, 1823-1901. Studcradc agronomi för Nonnen på Dcgeberg,

varefter han blcv egen jor<lbrukarc. Grundadc 1852 cn privat lar.rtbruksskola på Edcby på Invön
vid Stockholm. Intin<lent vid landtbruksakadcmicns cxpcrimcntalfält 1860-80. Vicc ordförande i

Stockholms läns hushållningssällskap 18(18-76, från 1871 förcdragandc vid
l,andtbruksakadcmicns förvaltnir.rgskonln.rittd i ärcndcn rörandc stamholländcricrna. Lcdamot av

I-andtbruksakadcmien 1853. crhöll dcss stora guldn.rcdalj 1880, hcdersledamot i884.
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plöja 9 ä 10 tum, så vore det visserligen nyttigt, men kunde dock stundom vara ett stort
misstag. För jordfrukterna vore det fullt ut så angeläget att få ett fint bruk som att få ett
djupt, och skulle Friherren välja mellan ett grundt och fint och ett djupt och goft bruk, så
valde han det förra. Det fordrades mycken omtanka att bestämma till hvad djup man borde
upplöja jorden; hade man brukat den till 6 tum för säden, så vore det sällan rådligt att plöja
den 9 tum för rotväxterna,
Grefve Anckarsvtird ansåg, att i afseende på jordens köming, så berodde det på dess
beskaffenhet af styf eller lätt. Grefvens grundsats vore att arbeta upp jordcn så djupt som
man kunde komma, och han vore långt ifrån att ännu i detta afseende hafva hunnit målet.
Grefven ville likväl tillägga, att hans jord vore särdcles styf. Grefuen höstplöjde alltid, men
hans första bruk på jorden om våren, skedde hvarken med plog eller trästock, utan med en
exstirpator' ifrån Wäderbrunn, hvilken Grefven ansåg såsom ett af de förträffligaste
redskaper att mylla söndcr leran och medelst detta redskap arbetades dcn till behöfligt djup.
Nyttan af ett djupt bruk bevisades bäst genom de observationer, som blifvit giorda af Herr
Stenberg" vid Iandtbruks-Akademiens experimcntalfält, nemligen att röttema af råg och
hvete nedträngde till ett djup af nära 2 alnar i jorden. När Grefuen först fick höra detta, så
hade det förefallit honom otroligt, men vid anställd undcrsökning af röttema på ett
hvetestånd, hade Grefven lyckats följa en sådan rottråd ända till 6 qvarters djup, och
derifrån hade Grefven kommit till den slutsatsen, att jorden bör, måhända med undantag af
sand, köras djupt. Äfven på sand hade Grefven likväl funnit att djup köming verkat myiket
fördelaktigt, då man dervid träffat på ett undcrlag af lera, som blifvit uppblandadt med
sanden och förbättrat jorden. Grefvcn villc fästa synnerlig uppmärksamhet på den
nyssnämnda exstirpatorn ifrån Wäderbrunn. Dcn nyttjadcs med mycken fördcl till sädens
myllande genom tillsättande af för detta ändamål anbragta billar. Rcdskapet fölle sig väl
något dyrt, men der man icke behöfde mcr än ett sådant, skulle hvar och cn, som lade sig
till detsamma, icke blifva missbelåten. Grefven hade 15 ä L6 sådana. De kosta vid
Wäderbrunn 25 R:dr B:ko stycket, men hemgjorda i egcn smedja, då både arbete och
materialier blifvit med noggrannhet bokförda, kostade dc endast 22 R:dr och några sk. Rgs.

10:de Frågan. Bör gödseln användas i brunnet eller ol>runnet tillstånd?

Inspektor Larsson: Vid trädans gödsling på kall lcrjord samt till potates på mera lerhaltig
jord, anses obrunnen gödsel vara fördelaktig, för dcn värma dcn utvecklar undcr
jäsningsprocessen, förutsatt att, hvad gödscln på trädan bcträffar, dcn blir nedkörd med
plog, och rigtigt skyld för solstrålarne, äfvensom att gödscln kommcr tillräckligt tidigt i
jordcn för att hinna brinna till dcss upplöjning före såddcn. Vid de tillfällcn då lcrjorden
icke kan gödslas förrän kort före, eller vid såddcn, är dcrenot angclägct att gödseln är väl
brunnen, hvilket äfvcn gäller för sandjord, som, dcrcst grönfodcr icke tages förc höstsäd
(då gödsting dertill bör ske och hvarvid gödseln kan vara mindrc väl brunnen), alltid med
nera nytta gödslas vid sådden, och då ned väl brunnen gödscl.
Riksdagsfullmäktigen Sahlström yttrade att man bland allmogcn troddc, att om gtidseln
utkördes obrunnen, så åstadkom dct ogräs i jordcn, hvilkct väl också till stor dcl vore
förhållandet. För myckct brunncn förloradc dcn dercmot bctydligt af sin näringskraft. Något
medium torde vara dct rätta, mcn vorc svårt att träffa. Ftrr allmogcn vorc dct vcrkligcn
lyckligt att härutinnan få någon ledr.ring, hvarförs talarcn ansåg, att dcnna fråga borde

'"Exstirpator", en harv mcd stela pinnar, ofta utsmidda till måttligt breda gåsfotskär.
Kallades också "billharv". Harvcn användes för djup luckring i matjordsskiktet och för att
samtidigt dra upp ogräs till ytan.

" Carl Stenberg, trädgårdsnästare vid kldtbruksakadcmicns experimcntalfält 1833-61. Om
Experimcntalfältet se Juhlin Dannfelt, H., "Kungl. Landtbruksakadcmien 1813-1912 samt
svenska landthushållningcn under nittonde århundradct", 1913.
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fortfarande framställas till bcsvarancle af dc jor<lbrukare, hvilka mcd tillräcklig erfarenhct

i.;;;;;A;åka förhållandet. Fullmäktigen villc derföre i ansecnde till dcnna frågas stora

uisi. aniråttu, art Herr Grefvcn och lanclihOfdingen såsom Hushållnings-Sällskapcts.

ör"åilr;;ä;:''5;i.i", tuuri" gång, då tiufälle dertill gåfves, framstålla dcnna fråga till

or*riagg"litg.arnn", på ä"åttt"n måtte kunna blifva i möjligast: l:t-t: I'"ll , ,^-.-.
C;;i;;'i;;;trt ari ånförde att den förevarande frågan om gödselns b-cgagnande i brunnet

;i;; "b;;;;, tillstånd hade, snart sagclt inom hcla Europa, i 50 ä 60 år ellcr kanske mera,

,tnlort-å6 iuirt"ämne. Grefvcn hadc iagit kän'cdom af de särskilda skrifter i detta ämne,

L1fl""! ali.riii"ä'."år. uiii"i, utgifna,äch vore, för sin cnskilda dcl, af dcn öfvcrtvgelsen,

il'iffi;il"i;" [""å"iå,"göiscln bri'na, dcsto förclclaktigare vore dct' Grcfvcn h-ade

å"'är"'"iä'trii'iåiiui"t "ii,^Eit 
den ordningcn' att allt cflcr som-spillningcn-föll' utfördcs

äi,ä.i, Ja ,ilfiafi" J.riiff gåfics, utbrcdttcig"nurt fullkomligt på sin plats, för att

ä".i""*r, 
"fttaUa 

tlcn ifrårijäsning. Cödsclni brinning vore ett ganska rigtigl uttryck,

iliiiilöägaf* 
'rJ 

J"n.. f#egick inom gö<tselhögcn då den brann, cllcr en slags

kolning. Dcn rök, man scr uppstiga u-r en gödscihög' vorc ickc annat än dc finaste' mest

;il;;ä; oniiif.i"... Harvid ilLlc"Grcfu"niillagga,ätt hrn ättnu icke zrnsåg sjclfva striden

ä;ä#;;;;.n iii, ,in e'skilcla <icl ha<tc hän hclt och hållet anslutit sig till dcn

å;il;;-I;i,.,ar" _un kan låta gödscln. brinna, dcss.bättrc. FörhållaDdcr vore

ål"iir"i.tiräi ,ådunt, ,nn, Fulinaktigcn sahlsrröm uppgifvit, att gödselns.aDvändande i

obrunnet tillstånd nedför.i"t"t ogiar; mcn dctta an.sig _Grcfvcn 
vara nindrc vådligt, i

anseende till dc utvägar man uti ctt-väl orclnadt jordbruk hadc att ftirstöra ogräsct, än att

förlora gödsclkraftcn.
eiiiirr| c"a"rrtröm ans2'gdct vä[ vara förhållandct såsom Fullnäktigen_ Sahlström _nämnt'

;;ö;";;;;;åscl framivingar ogräs, mcn dctta uppkom af två scrskilda orsakcr. Dcn ena

uor. Ja tuAugä.dcn sköttcs .fiunai ati krcaturcn fo&ades med boss och hij, som blifvit

i;;täi i rnoect tillstånd. .nä, tltt finncs ogräsfrö i bcggc dclanra' Scdcrnrcra.kom dct

naturiigtvis un-på hr. gödscln skiittcs. Då man f(irdc ur ei)dscln gcnast. sa crnoll man

dcraf så stor qvantitct. torn ntÄ1iig"n kundc. fås' hvilkct bordc tagas i bctraktartq:' 9:h'd"n
värma, sonr åstadkoms. nli, äf,i i"såao,rt skick utlrrcddcs oå iordcn, r'orc äf'cn förrlclaktig.

Man kunde likväl icke uia uttu titLtatt"n bcgagr]a obrunncn gtidscl och dct fordradcs således

insist om rätta sättct att bcgagna goclscln dili hrunncn och äcls oltruttnctl. Jr' man borde

#i.1 äffi;;;;;;;;;iih,T;ii eir.r*r. vara förscdd nrcd halfbruunc,r. Dcrnåsr kom dct

;;ä'i;;;d"* skick ior..lcn uor"' på hvilkcn g(idscln.'skullc läggas' Dcr man, vorc

i;;;;"" att hafva kort godscl' såsont vitl rotfruktcrs odling' måstc mrn anvarlda ocn

il;;; och bem(jda s[ att få dcn så fint fördclad som möjligt'

11:te Frågan. Huru kan tlen flt'tantle spillningen liimpligast tillvaratagas?

Hcrr Kaptcn Elgcnstiarna" uppgaf-sig ftin h.aha Iårit gjuta dcrt fl;tarrdc spillrringc^n på

i."nrpöi^r6a, irvilt<ct JååFli.r.",regu,.långsanrr. Nu haclc han, scdan ctt par år, under

fähusct er.r rcscrvoir ft;r urincn, n-a'iLtcn ic,lern.t"".a dcrifrån afhäntadcs mcd tunnor, mcdelst

hvilka dcn utkörclcs pa eng.r"ir. Dcssa tunnor voro ickc såsom vanligt fiirscdda mcd sprit,

utan mcd en bred låda, uti r,n,lit"n urincn utsläpptcs och rann jcmt öfvcr. Dctta trocldc

talaren vara det bästa sättct att bcgagna urincn'

öÅ{ii iixtrtriird trodde sig, m'cianlcdning af dcn nu förcdragna frågan om dcn

Ayiunåi tpiffningen, kunna pi gruncl af cgcn irfarcnhct, omnämna ett flytandc ämnc' som

iJke vore spillniig, -"n sonr bllrog nltt"=, än G.rcfvcn hunnat förcställa sig' att vid

i o.p*tl"i"onin!"upplösa jord oclihalm, och tillika bildadc cn slags gipsafsöndring. Detta

" Jonas Rcinhold Elgcnstjerna, 178-5-1854. Ägclc godsct Vidbynäs i Turingc socken,

Sod"r,runiunA. Kadctt id fartteig 179(r, löjt'ani vicl_ Västnranlands rcgcmcntc 1809,

luldmedalj"" för tapperhct i fält 1809, kaptcns avskcd 1812'
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ämne vore svafvelsyra, ett medel, som kostade mycket litet emot den dermed åstadkomna
nytta. Greven hade nu svårt att uppgifua ziffran, men efter hvad han trodde sig minnas, så
hade han användt en kanna svafvelsyra till 700 kannor vatten. Nåir han såg uppgiften
derom, så förekom det alldeles orimligt, att detta skulle kunna verka någonting, men
trädgårdsvatten-kannor af koppar, som nyttjades för att härmed vattna komposten, i den
mohn som den omgräfdes och lades åt ena sidan, hadc på en ganska kort stund blifvit
alldsles blanka af denna obetydliga del syra, som var tillsatt i en så stor mängd vatten, och
komposten löstes upp och bragtes till ett fullkomligt gödseltillstånd på mycket kortare tid
än eljest.

Ij:de Frågan. Hvilka redskaper anses kimpligast för vårutsädets nedmyllning?

Inspektor Zarssor: Då det är af största vigt att under de vanligen torra vårarne få utsädet så
fort möjligt är nedmylladt, böra för sådant ändamål de tjenligaste redskaper användas.
Dessa torde på vanlig djup lerjord med medelläge vara exstirpator, klösharf? och pinnharfl,
sedan jorden förut antingen med samma redskaper eller pinnsladd blifvit förberedd till
sädens emottagande. - På sand- och klapperjord torde plogen hafva företräde, nemligen
Furudahlsplogen, eller i brist deraf trästock, som likväl då bör efterföljas af en grundgående
pinnharf, för de spetsiga kanmarnes afjemnandc.
Herr Kapten Elgenstjerna ansåg, lika med Inspektor I-arsson, en exstirpator med fyrkantiga
grofva pinnar vara bäst till nedrnyllning af såväl vårsäd som höstsäd samt till
anvägsköming.
Grefve Anckarsvörd villc för ingen del bestrida Inspcktor I-arssons uppgifter; ty Grefven
trodde att landtbrukare i allmänhet n.råste instämma i dem, med afseende på den redskap,
som allmännast förefinnes; men då dct vore en genom vetcnskapliga undcrsökningar utrönt
sak, att den fördelaktigaste jordfyllning ofvanpå ctt frö, af hvad slag som helst, icke bör, så
vidt möjligt är, hvarken öfver eller understiga 6 gånger det frös tjocklek, hvarom fräga är,
så hade Grefven ansett att man äfven vid sädens ncdmyllning borde söka att gifva den en
jordbetäckning af 6 gånger komets tjocklek. Grefven hade länge, ända sedan 40 år, i
anledning af utländska skrifter och dem, som äfven i vårt land vid den tiden började blifua
synliga i afseende på radsåning med machin, fästat sig dervid och genast gått i författning
om att på framlidne Presidenten Edelcrantz' verkstädcr' få en sådan machin tillvgrkad. Vid
dermed anställda försök gick machinen hvarken med cn eller två hästar. Grefuen ansåg då
machinen obrukbar och lemnade den obegagnad. Eftcr 40 års förlopp återtogs machinen
ånyo sistlidet år, då försök gjordes att medelst rep anbringa en längre förspänning, och då
såningsmachinen efter denna förändring gick vä1, så lät Grefvcn göra en dylik tillställning
af jerD. Scdermera hade Grefvcn sått hcla sitt höstutsäde förlidct år och vårutsädet i år med
radsånings-machin. Grefven kunde aldrig föreställa sig annat, än att dcn prin.ritiva
inrättningen, som gjordc honom så myckct bekynmcr, hade varit cn af honom sjelf
inventerad tillsats; men då Grefven i våras var i Stockholm, så hadc Grefven begifvit sig ut
till Landtbruks-Akademicns Experime ntalfält, dcr dcn primitiva sånings-machinen fanns,

P Klösharv, en tung, ofta triangelfomrig harv firr djupare bearbctning. Pinnama har
framåtriktad spets, ofta utformad som en litcn gåsfot.

q Pinnharv, enklare forn.r av harv mcd pinnar av trä cllcr järn, anbragta i cn ram av trä eller
järn.

' Abraham Niclas Edclcrantz, 7751-1821, var landtbruksakademicns förste direktör. Med
hans "verkstäder" åsyftas Centralvcrkstadcn för tillverkning av lantbruksredskap, där
modellredskap i naturlig storlek tillverkades och utsändcs till hushållningssällskapen i landet.
Före leveransen prövades redskapcn på Akadcmiens expcrimcntalfält på Nona Djurgården. - Se:
Juhlin Dannfelt, H., "Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912...", 1913; Lundberg, C., "Kongl.
Landtbruks-Academiens Mekaniska Verkstad 1813-1825" ur Fataburen I 97-5.



efter hvilken Grefvens blifvit gjord, för att bcse densamma och öfvertyga sig att dct

,".f.fG"n t", Grefvens och icG machinens fcl, ty Grcfvcn kunde icke förcställa sig annat,

aaIn"?nir"n varit 40 år under Kongl. I-ancltbruks-Akadcmicns vård, men fann då, till sin

iiffii"ar.iaii"f." på sätt och vis, att;ånings-machiner vid Experimcr.rtalfältct var.alldeles

litca nestaffad med Grcfvens. 6ctta vore så mycket besynnerligare, som en engelsk,..C. ooks

;'il";.;;;hir;; hvilk"n crcfo'cn sedcrmcra från en egcndom här i grannskapet erhållit, och

.å. a"f""" nu ha, tOt"uisu.les, hade dragkraften anbragt just på samma sätt' som Grefven

anordnat densamma.
Radsånineen hade sina stola fördclar, churu den icke vorc väl användbar på våra vanliga

-#ä;;:;;d--n-,* Aa måste vända alttför ofta mcd machinen, utan dcss användande

;il;Ft;;g$ "i 
jordens läggan<le i.ett mcra slätt tillstånd' Den hade ibla'd annat den stora

iärä.fö 
"?i 

a"" åbsolut tvi'igade till ett bättre jordbruk; ty det vore icke värdt att komma

;;J;å;ifi;""hin, der ickeii.rdcn blifvit val ikott och brukad' så att machincn kunde

verka icmit. Sålunda finnas äfvcn, på dc hos crefvcn radsådda fälten. ställcn. dcr

.i"i'i-'#äåiri.",'il'i'i'"i ili'a"ttigt goat bru.k, ickc clq't j:Tn:åq9 Ä*: r::11"*: ll
i"nuiå Otueruttt iadc fullkomligt jemn och väl afpassad brcdd, sä att nrachrncn tog nvarJe

ä;;;;;;.;;"'"ar*,rier.,. T(iiclclcn af dc1'e såningsmcthod vorc likväl' att man kunde

""?ia**" 
.ri"" alir J"i oi,ip i jortlcn. som nran ansåg^-vara dct rärta, och art scdcrmcra icke

;ili]|"r;d"* ilpni,,g cgdc iun.,. Grclvcn hadc dcrförc förcsatt sig arr mcd machirlcns

begagnande fortfara.
tåi"niti,, Dannfalt uppgaf att cn frånvarande lcclamot af Sällskapet, Herr Kongl. 

_ .

S"fr","."i"" OA"iU"rg, iräa" vid flcra tillfällcn omnåmnt sitt sätt att ncdml'lla vårsäd,

""^ug"r-"ii 
så på plägskifvan och mylla sädcn ncdelst. harfning, hvilkct talarcn.äfven

-i^ä" 
fäotitt ocir tunni'i lyckas "al, 

dcr höstpliijningcn blifvit omsorgsfullt vcrkställd 
.

i{",., il;i;; nlj"n*1rrnå franstäilctc, att trin a1tia, då han bcgagnat såningsnachin, hadc

iåii "i#*t uuåi"r groda, niilnra"n varit väl bruka<l; mcn aldrig kunnat mcdhinna att så

6iu.i'l'iunno, säd är dagcn. åhuru .lcn största histcn dcrr icl a'vändcs. och hadc tlcrförc

U"Jf"gt ,"Jråri"g. Dcn hä<te i synncrhct. visat. sig myckct fördelaktig för ärtcr.

CiA"Z,iirt trttärd yttladc, att han alclrig hadc kommit. så lålrgt' som Hcrr Kaptcn

Eiäriiiriiii dctta äfsccnclc. nrcu 'itl 
lrciinnarrdc att all nrvllnitrg I"i1$'::1-T"1^^"

ååu.nr" och att allt efterbruk undvckes, så vorc Grcfvcn nö]d, onr nlcd hvarJe. macnln

.aJa". + tunnor på dagcn, och Grcfvcn såledcs mcdhunne att så 1(r tur.rnor, när han

bcgagnade 4 såningsmachir.rcr'

14:de Frågan. Hvilka fotlervö-tter dro tjenligast.att odkt på åkcriorden' och hvar finna de

Iömpigast sin pla.ts emellan de vanliga södena?

Inspektor Lctrsson.. Blancl clc forlcrväxtcr, sonl lättast och säkrast kunna odlas på åkcrjord,

, Såmaskin konstrucrad av cook 17U5. Förbättring av cn älclrc nodcll, där en lång, rotcrande

trauurr."å iårränkningar lyftc utsidct och släppte nect clct bakåt. I Cooks maskin användes ett

antal små skopor i ställct för ftlrsänkningar'
,Axel odclbcrg, rgos-8+. gli"r 

",., 
fo.t ä.b"tsnrannahana ågn.rdc sig odclhcrg från 1830 åt

,in dA"in"a*au g[ra enrt.j" uioitftit St unoull i St.ckholnt, r'iikcn undcr ha's lcdning blev en

;;;il;;S;;tigi .n.n tor"tritAi! atscctcl rnönsc19å16. Sållskapcts 'son-''^marsammankomst 1849'

,on.' åi-l*trir"n-på sidorna 31-.1"rr i Hanctlingarnal första häftc, hölls på Enskedc' Han sköttc

;;k;t;il;" Flcmingsbcrg ._råuist nn-' Stock-holm, som han köpt av sin sr'ärnrtx. I-cdamot av

I-andtbruksakadcmien 1t137, årmfi A..t gulclnrcclaij 1864, hcclcr.slcdannx l871 Dcltog i stiftandct

;;;;;åiil;;..ältskapet 18iar, i;t <lcss"uicc.orclförancle 18.17-(rfl och ordförandc 18(r8-79.

;i"å;äitiil;gä"ffcntliga uppJ'oi r'i-" i lantlsringct och riksdagen P:lt',119..*"d. 
hedcrstitcln

t unp.lie s"krei"rarc. od-clbcrg foiarradc hl.a. "Laritlrrukcr vid E skcdc". I t(-19. och

"tai'tbluksbokföringcrt vid Errskcdc "' I 868'



intaga rödklöfver och vicker första rummet. Hvad beträffar den plats de böra intaga mellan
sädesskördame, så är allmänt kändt att klöfver lyckas bäst då den sås i höstsäd efier
gödslad träda. Att så den i vårsäd lyckas väl, äfven om våren ej är mycket torr och sådden
kan ske i diup och väl redd jord; dock har man att oftare befari missväxt på klöfucm, sådd
i vårsäd. Då vickern skördas grön utgör den i likhet mcd klöfver en förbättrande gröja,
dess plats är alltså emellan 2:ne halmsäden. lir man i dcn lyckliga omständighet å"tt kunna
undvara träda,-så egnar den sig väl att intaga dennas plats mellan 2:ne halmåden,
synnerligast då gödsling sker för densamma.
Friherre ,cederström an'säE ajt k_löf,vel lyckades lika väl i höstsäd som vårsäd, blott jorden
v9r: g9d' väl gödd och fint brukad. Friherren rekommcndcrade den, ty dcn odlades"ännu
alltför litet här i trakten.
Gteve Anckarsvörd anmärkte, att det numera icke vore sällsynt att äfven hos allmogen se
klöfuer begagnas.

15:de Frågan. Rofrukters vigt och vdrde för ladugårdens behof, samt såsom förfrukt försädesgrödor?

Inspektor zarssoz: Att rotfrukter äga ett stort värde för landtmannen vid kreaturens
utfodring är säkert insedt af hvar och en som dermed giort försök; dock beror den rclativa
nyttan på de olika rotfrukternas större eller nindre stä*clse- och sockerhalt. hvarföre
äfven rof_van e-nsamt gifven, lemnar^en ringa produktion af mjölk och kött, jcmförd med
potates eller kålrötter; men gifves_rågot gröpe och salt i förening med rofvör, så höja de
ganska mycket både kött och mjölkafkashring.
Såsom förfrukt för sädesgrödor äga rotfruktei ctt högt värde, synncrligast om de odlats i
rader och blifvit hackrensadc.
Det är vanligen efter hackrensade rotfrukter dct vackraste kom erhålles.

16:de Frågan. Hvilka ciro de allmd.nnaste hindren för ladugårdsskötselns öndamålsenliga
drifvande, och hvilka äro de vigtigaste medlen tilt rtesi förbättrantle? '

Inspektor Zarssorl: Dc största hindrcn för en förbättracl och änclan.rålsenlig krcatursskötsel
anser jag ligga i den ännu allmänt rådandc likn<ijdhct vid valct af afvcl biand våra
inhemska racer, samt misstroende till utländska bättre, men framf<ir allt anscr jag höets
fönäljring från gården vara det största hindret, hvilke' beklagliga sed allmänt'ä;.;;;
kring hufvudstaden på 4 ä 5 mils afstånd, och kanske ärnu lä-ngie. Det är dock öke
allenast ladugårdsskötseln som lider häraf, utan äfven åkcrn, sö bcröfvad gödseln efter det
foder som försäljes, slutligen icke kan frambringa annat än högst usla skörd"ar, hvilkct
tyvärr visar sig ögonskenligen på många ställen.
De medel jag anser böra användas för af}jelpande af nämnde hi'der äro: väckandet af håg
bland allmogen för ladugårdsskötseln, dels genom exempcl, dels ge'om p"irurå" p.".i"..
Den enskilde men bildade landtman-nen kan, hvad exemplct beträf-far, uträtta myct<it, om
han dcls genom urval af inhemsk afvcl, dcls, då sådant ian åstadkommar, 1""J. i"i"p 

"rfii'r ortgn passande utländska raccr, sökcr visa, att ctt störrc välstånd blitver"nrtjden aiån
väl vald och underhållen ladugård, sant att det ialla afsccndcn är bättre uDdcriålla ett--
fäne antal djur och hafva dcm väl födda, än att föda flcrc dåligt. Hvad prcmier ;;irifi"r,
har man väl exempel på att dc ej uträttat mycket på andra ställ'en, äfveniom dct torde
anmärkas att medcl saknas dertill, men då frågan är om, att icke allenast upp-untra iill en
allmän vä[måga, utan äfven, gcnom dcn täflan som härigcnom framkalladc.s att föda sin
boskap väI, en lika stor fördcl vunncs- dcrigcnom att fodrct blefve uppstilladt 

"id 
gt;;;

och den utmagrade åkcrjordcn uppgödd, toide man böra försöka de'na utvag ännri
yttedigare, för hvars ernåendc Kongl. Hushålhiings-Sällskapcts Förvaltningi-utskott väl
torde finna utväg.
Slutligen för att förekomna fodrcts försälj'ing, tror jag att hvar och en, som nitälskar för



enallmännarevälmågablandallmogen,börsåvidtmöjligt,genomföreställnin.garsöka
ä;'äG;ly.u oti toto"tu-e af-att uppföda. kreatur..o.ch cino.T des:3s i:l:tlj"l9:.,,
.;häld;; ,io'rå ,unlrnu på en gång, undöi dct jorden tillika förbättras för kommande tider'

iiui -- unA"rnafvande, är mai sfmycket bätire i tillfälle verka för den godasaken'

"""". ibrU"A att från gbrdcn sälja foåer, hvilkct bör noga handhafvas, som, äfvcn om det

!f."ff" tV"". inqvisitorGkt handladt, dock har välgörande.foljdtt , , -- ,,^ .A-L:,.-^-r^
irin u" Cra"riröm ansäg dct väscndtligastc hindret för ladugärdsskötselns lorbaurande

""r" 
Uri.ä pa faga skiftel I den yttre sliärgården funnos oskiftade hemman, der all jorden

;i;; ;il;aå tågi ode, men på andra_ stä1in, der jordcn.blifvit skiftad, hade detta medfört

["i"Ofin" lå..ä"fui for lordurul"t. En dcl af dcssa gårdar bcstodo af flera mantal och deras

;il#;k; f6'1'ariu"å.n hade mycker förbättrats, scdan de fått taga skifte.på både beten

."t, ri"ii"ir"ff-; så att Ocssa otå'cr, som förut varit,i största bekymmer.och nästan icke alls

,ak"äipä rf,il;;dtruk, nu lefde af Loskapssktitstl. Samma fördelar skulle i flera delar af

iää"i ipp.la,'"nl allmogen kom till insigt om dcn nytta den kunde hafva af laga skiften'

Detta skulle verka ännu m"ra på fasta laidet, der egövidderna äro större och bättre, än på

öarne.

17:deFrågan.Hvilkaiirodetillförlitligastek.innetecknenpåsödensmognadochrötta
tiden för dess skördande?

GrefveAnckarsvdrzlonrtaladedeniHallandsLiinsHushållnings-Sälls}apsTidning
Ä"äaJ"å", oct' i torsta häftct af Stockholms läns Hushållninq:. S."lltk"!t lilll",Cfl
i"rnu:ii innirau uppgiftcn af tands_Rådct v. Engcström", om rärta kännctecknct pa sadcns

ää;l;;;t ;;i:;;;p;i Herr v. Engeströ',älrt' att tvåradist korn' som.blifvit

,1tåia"at'i rönne', blifvii betaldt med iR'dt +2 sk Rgs mera per tunr.ra,.än dylikt kom af

;;;;å" .k&d, som varit sent skörcladt. Grefve Anlkarsvärd tillade likväl dervid, att han

;ö;;;;;i icke kunde urskilja när konret vorc "i rönne",_ churu han såsom prof derpå hade

ä;ilt,;;; i"In irtan smn., som varit skördadc vid dcnna mognadsgrad'

18:deFrågan.Harriadsödföreträdetiltutscideframförannorlundabehandlad't'ex'
stackad säd?

Grefve'lnckarsvärr/stackadcallticlsitthi'Stutsädeochha<lcfunnitsigml,ckctväl.dcrvid.
ö;;;;;;'ffi;;"rjcmte cldria, så att han kundcbegag'a hvilketdcra som hclst, och

;;;;;il;ågg"',t.1".,.,". crcfvcn hade tikväl funniiilcn stackadc säden utveckla sin

qroninsskraft bättre i stactccn, äl när man genast torkadc tlen' Dcn stackadc sädcn hade

#ä;-il,;&;'ilgr; ;;tr;; somnarcninär den rröskats än dcn, som hiisten förut blifvit

;trö;tJ i;i";"n näa" aiu* nu eir sådan'stack, hvilkcn Sällskapcts l-edamöter kommo i

tillfälle att se, då dc begåfvo sig ut på fältcn'

79:de Frågan. Hvitka iiro de vigtigaste redskaper för sädens rengöring?

GrefueAnckarsvörrlansägvanligasädesharpor"afbättrckonstruktionidettaafseende

,JonasFredrikMathiasvotlEngcström,1808-86.Kanrmarherre1840.Innchade

fiaeitoÄmisset Kiplingeberg rn"J if,atfing"'i uppland- Konespgndellle ledamot av Stockholms

iå;;;;ilåi"i"sttårr.åp 1 8i9. lr<lamot av Landtbruksakadcmien 1 845'**"';T1;;k;är. 
u; nättu kånnetccknct på sädcns .gglF." - Stockholms låns Kongl.

ffusnaffnlngslsällskåps Handlingar' Första häftct'.tr' 1850' S' 102-03'^-"";;i 
iån"n"" = då stråct efter 6lomningcn antagit en rödlctt färg'

, S;;;;;rp"t, säclcs- och frörcnsare-utrustad-e mcd fläkt och såll. Den tröskadc blandningen
(fortsätter"')
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ändamålsenligast och hade en sådan, som Grefven erhållit direkt ifrån England öfuer
Götheborg. Den vore utmärkt god; men i dessa dagar hade Grefven ifrån Fogelvik erhållit
ett redskap för sortering af säd. Det bestod hufvudsakligast af en rullsikt med cylindriska
såll af olika groflek. Undcr de få försök, som dermed varit anställda, hade man med lätthet
harpat en tunna på 15 minuter, hvarvid säden blifvit utmärkt väl sorterad. Den fölle sig
likväl måhånda något dyr, och ehuru Grefven icke kände priset på dukarne, så trodde
Grefuen likväl, att den borde kunna tillverkas och försäljas till billigare pris.

20:de Frågan. hgten af fiskets tindamålsenligare bedri[vande, synnerligast till
förekommand e af ynglets förstörande?

Herr Grefven och Ordföranden fästade de närvarandes uppmärksamhet särskildt på denna
fråga af dct skäl, att Liinets Hushållnings-Sällskap och Förvaltnings-Utskott måste anse sig
pligtige att göra sig reda för densamma, på den grund att Hushållnings-Sällskapet erhållit
anslag af Statsmedcl för anställande af undersökningar om orsakerna till fiskerinäringens
förfall i Stockholms Skärgård och om medlcn till dess upphjelpande. I detta afseende hade
undersökningsresor i skärgårdcn, såväl sistlidne höst som denna sommar, varit företagna af
Herr Professoren Sundevallv och Förvaltnings-Utskottcts här närvarande l-edamot, Friherre
Cederström. Hvad som dervid kunnat utrönas vorc ännu för tidigt att omtala, dels emedan
dessa undersökningar ännu icke kunna anses hafva lcdt till några bcstämda rcsultatef, och

dels derföre att det tyckes visa sig, att det förhållcr sig med den öfverklagadc bristen här
såsom i många andra afseendcn, att när man hushållar illa med en sak, så får man slutligen
lida brist derpå. Grefven hade nemligcn hört af flera skärgårdsboer, att anlcdningen till den
brist på fisk, som nu förefunnes i skärgården, hufvudsakligen skulle vara att söka
derutinnan, att man sedan långliga tider hushållat illa med fisket, sålunda att man förstört
ynglet, och under sådana förhållandcn vore det lätt förklarligt att brist på fisk slutligen
måste uppkomma. Emedlcrtid vore dct af intressc att här få höra närvarande skärgårdsboers
åsigter i ämnet, hvarföre Grcfvcn uppmanade dem att yttra sig.
Grefve Anckarsvtird visstc för sin dcl icke att om fiskct säga något annat, än hvad Herr
Grefvcn och Ordförandcn sjclf anfört, nemligen att man här sant och synnerligcn, äfven
hvad angick det lilla fiskc, som låg på Grefvens ägor, skötte dct myckot illa och oförsigtigt.
Frihene Cederström ytftade, att dct ännu icke funncs någon norm, huru dct skulle fiskas
väl eller någon ledning för omdömct, om man tog för mycket cllcr för litct fisk. Det vore
sålcdcs nästan omöjligt att säga om dct fiskades väl cllcr illa. I dcnna näring funnes icke
något begrepp on hushållning, åtminstone icke hos dc fleste, son.r sysselsätta sig mcd fiske.
Sänkildt ville Friherren nämna att man icke ens i allmänhet visste hvilka fiskslag, som

'(...fortsätter)
el säd, agnar och boss matas på en skakandc tratt och fallcr därifrån undcr blåsning från fläkten
:å den skakande sållställningcn på allt finare såll.

v Carl Jacob Sundevall, 1801-75. Doccnt i ekonomi 182(r och MD 1830, i Lund. 1839-71
intendent vid Naturhistoriska riksmusect, l84l-71 ncd professors titcl vid dcss
;ertebratavdelningen. kdamot av Vctenskapsakadcmicn 1839, av Landtbruksakademicn 1844
.'rch hedersledamot av hushållningssällskapct 18-52.

' "Resultatet av undersökningama äro sammanförda i två av Sundcvall utarbctade berättelser,
ån ena avlämnad dcn 1 dcccmbcr 1851, dcn andra den 2(r fcbruari 1855, samt tryckta i sjätte
iftet av sällskapets Handlingar. Tillsammans utgöra dc cn hcl avhandling pä 176 sidor. Ur rent
;etenskaplig synpunkt äro dc säkcrligcn för sin tid av stort värde, liksom dc fiir fiskcts praktiska
rdrivande varit av betydelse gcnom sin förträffliga topografiska övcrsikt övcr skärgårdens
iskeplatser." (Bring, s. 124.) Sundcvalls bcrättclser har titeln "Berättclse om Fiskcriet i
Sockholms läns skärgård". I sjättc häftet åtcrfinns också Cedcrströms "Slutsatscr, i anledning af
:örsöken till Fiskafvel gcnom konstbcfruktrring" på 50 sidor.
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vore vanfisk eller icke. Sådana frågor måsts utredas innan man kunde bestämdt säga att det

it.ilil-iii;. 3tuttig"n ville talaren-tillägga att det vore troligt, att det kunde inrätta-s en

""r[fin nurfraf f"inifOr fisket, hvarvid iei dock vore ett stori hindcr att fiskct icke är deladt'

;;tik.? ;ä.d"';d-i'e"r, uittt" värdera den stora egendom, han hade uti sitt fiske'

ffi;;;,il-;å"fiu rotnatu"aet uti dcn yttre slärgården, ty när man kom längre in emot

;;äå;;;;;tå;;re Jet något strängare i a$eende på esanderätten; men i den vttre

;iä;;;; iiitni"t a"t så,*att den s=om kom först, tog hvad han kunde få. Troligt vore att
"i,lfrii;;ä;'tr?ön siajs eganderatt till fisket, både i yttre och inre skärgården, skulle

itiai""" tiff åvaeäuringanac af en bättre hushållning i dctta yrk-e'

in i"Tur" yttrade. att Inder dcn korta ticl han varit förvaltare af en liten cgendom I

itäräatO"i, tå rtåa" A"t i början.fiskats teTliå* tJ:k:j 
:trömming' 

men sedan hade

skos"en blifvit borthuggen utmed fiskvattnet, hvarcftcr fiskcn försvunnil'

i.iliä" ä;;r;",i. äiråg å", åtminstone icke vara utredt, hvad skogen verkade eller.icke

;;;.kä; ;ffik;; iy i aelttie skären fiskades åtminstone 2/3 af. den strömming som inom

i;;it ';;;"h'dår finnös icke en buske. Det vore emellertid troligr att en allmän

;ä";dö;i-.rogÄ" kunde verka menligf på fisket' emedan en hop mygglartuer

derisenom förstördes; men det vore icke trofgt, att detta skulle kunna vcrka så hasligt som

#':äilu,il. n"ir,å" "iit"g*s borthuggniig på fiskets minskning hade väckt så^mycken

ffi;åliä;":ilä;;f'å';; om möjllg"t boi<le utredas i sammanhang med de pågående

;ilffiåfi;;" toi""å" ritt?t, 
'ntn 

t^'i fitk icke draga några bestäm.da slutsatser af

enstaka fall och det vore ganska nånga förhållanclcn, som talade emot dcn åsigten, att ,icke

.iro..ing", aret etter stägcns n.Jhiggning skultc gå rill samma strand, ja t. o' m. flera år

derefter.
;;;lör" talaren trodde att i yttre skärgår<len fiskades dct sällan med notar, men på det

;ii; h;, afsett begagnade mån notar o'ch fick iler den mesta fisken vid de stränder, der

skogen fredades.
iriiii" Cii*"ram ansägsig böra tillägga i afsesndc på fiskyngel, att m-an troligen skulle

X.""" i"t" allenast plantåa flrt g"no.iö.mkläckning utan möjligen äfvcn flytta yngel

it ån d" ställen, der det naturligei blifuit utkläckt. Att aådant fordradc mycken omtanka hos

iirt^."n vore kiart, men skullÅestämdt låta sig göra, om man kunde igenkänna det späda

vnslet och visste de bästa platsema för dess planterande. Dct vore likväl icke troligt att

iräEo" pf"rt"rrae fisk på en grynda, som hanicke rårldc om, och så länge så stor frihet

;;ä; "i; i skärgårdensom iu, och <let icke gåfvcs_något tiltfällc att tillvälla sig en viss

uätt"nt"rtang, sivore dct icke tänkbart att någo' sådan hushållning kunde uppkomma.

Grefue Anckarsvärd hade med sista postcn erhållit brcf från Amcrika, mcd bcskrifning

otu", a"n i Amerika uppfunna och i allmänna ticlningan.re jemväl omnämnda machincn för

.kä.nine af sad medelii hästkraft. Herr Grefven upplästc cn öfversäth]ing af dcnna

i"itiif,ii"g och förevisadc en planch, hvarå såväi sädcsskärningsmachincn, som en

5Ouånau.å"n en lie med mcjiyg bciunnos aftccknatle, samt yttradc dereftcr att han trodde

ätt J"t ,nO:fig;" kunde intresåia-några störrc landtbrukarc att skaffa in ett cxcmplar deraf

o"frf,".råfiä., om det kunde löna irtidan att sätta i fråga cn subskription. för ändamålet'

nirtrputron Bergelin- anmälte att dcn skärmachin, som Grcfvc Anckarsvärd nu omtalat'

." Johan Theodor Bergelin, 1822-64. Genomgick Degebcrgs lantbruksinstitut. och. bedrev eget

funtu^f,i^6.1"iJotiuna. r'ntop" 1848 egendomen N1]<v1rn i Södermanland, där han bl' a' anlade

il;ä;*.b;;k ?;h iat tillu"it u redskap] som .han själv 
^konstrucrat, 

såsom en cnhctsplog och en

i"å!aiågrt*.r.in. kdamot av hushållningssllltl-"p,.jt förvaltningsutskott 1854-64, sekreterare

iASTO+l Irdamot av l,andtbruksakadem[n 1853. Utgav bl. a. Tidskrift för svenska landtbruket

o"r, a".r unatingar 1855-64, Qvartalsskrift för praktisk landthushållning 1862-63 och-
(fortsätter")



äfven hade väckt hans uppmärksanrhet och hade han försökt att ifrån en verkstad i Wien
förskaffa sig en sådan. Der tillverkades äfvcn en annan skärmachin, uppfunnen af en Rysk
bonde, byggd på den principen att i en horizontel plan finnas 4 korta och breda liar
fastsatta. Talaren hade äfven gått i författning om att få en modcll på denna machin, och

om den skulle komma honom tillhanda före sommarens slut, så ville han dcrom meddcla
undenättelse.
Grefve Anckarsvärd, som i Riksdags-Protokollers, långt före detta, nedlagt en statistik
öfver ortens skatteförhållanden, utan att något egcntligt afseende dervid blifvit fästadt, och

ansåg mindre lämpligt att afsluta ett landtbruksmöte, utan att någon uppmärksamhet åt

dsssa förhållanden lemnades, anhöll nu, att få afgifva en sådan uppgift för dct närmaste

hemmanet till Follnäs, nemligen Sundby i Sorunda Socken' (se Bil. A')

(Bir, Ä.)

S h a, t t e b i il r a g e n af neilanshrif ne Eemman f ör ör 1850-

Änoeby den 4 Juli 185t.

E. A, Lundberg.

Slutligen uppläste Grefve Anckarsvärd, till lcdning för Sällskapets ledamöter vid beseende

af stället med befintliga inråttningar, följande Promemoria, hvarvid Grefvcn förutsände den

anmärkningen, att ott och annat, som proncmorian innchöll, redan blifvit af Grcfvcn undcr
diskussionen öfver de framställda frågorna vidrördt:

Promemoria.
Utan ringaste anspråk att detta ställe företer några, i ekolomiskt hätrsccndc, för cn stor del
af de till l-andtbruksmötct samlade pcrsoncr okända inrättningar, anscr jag mig likväl böra
tillkännagifva hvad son förefinncs, till dcn uppmärksamhct, som Herr Grcfvcn och

Ordföranden och Sällskapcts ledanrötcr kan finna för godt att dcråt lcmna.
1:o På nedra botten bcfinnes en Sädcsharpa, nrodcllen dirckte inkommen ifrån England'
2:o En Torkmachin för säd af BruksPatron Eklunds tilllverkning, som vid flcrc tillfällen

varit mig af en utomordentlig nytta, och som årligcn i mcr och mindre grad begagnas.
3:o Den redskap, som vid härvarande åkcrbruk jcmnt bcgagnas och dcribland Såmachiner

'"(...fortsätter)
Bibli;thek i rationel landthushållning 1862-64. En "Priskurant på Åkerbruks-redskaper och

Machiner från Nyqvarns Bruk" undertecknad av Bergclin i januari 1852 återfinns s. 127 -28 i
samma häfte av sällskapets handlingar som dct här återgivna protokollet.

s En hastig genongång av person- och sakregistcr till Rikets ständcrs protokoll med bihang
1809-66 har ej givit vid handcn något material som går att direkt hänföra till Sorunda socken,
S<idertörn ellcr Sotholms härad.

Uppsift

Ståndiga Råotor.
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för åtskilliga behof och med anledning hvaraf jag, vid fråga om sädcns radsåning, haft

tillfälle yttra några ord.
4:o En liten Väderqvarn på hvilken både sigtas och grynas.

5:o En spannmålsbod eftcr Engelsk modell mcd i kors genomgåendc rör för
vädervexlingen och som på 10 alnars qvadrat inrymmer emellan 1200 ä 1300 Tunnor
Spannmål, som omrörcs genom aftappning af några tunnor, hvilka derefter upphissas

och åter påfyllas i samma rum hvarifrån dc blifuit uttagne'

6:o på nedra boiten af denna bod är anbragt en tranärt-skiljare' af Herr Thams så högst

förtjenstfulla tillverkning och för hvars bcgagnande vid tillfällct, en blandning af
tranärter och säd är föranstaltad för att praktiskt ådagalägga nyttan af dess användande,

såsom i min öfvertygelse förtjent af dcn största uppmärksamhct, särdelcs för den

min<lre jordbrukaren, då kostnaden för dctta redskap är så obetydlig.

7:o En minåre mjölkhushållning der smörtjärningen sker mcd häst, torde kanhända

tillvinna sig någon uppmärksamhet, särdcles i afsccnde å dc särskilta handteringarnes

sammanförande inom en ganska litcn rymd.

8:o En nyligen erhållen inrättning för sädeskornets rcnsning, som, ehlru högst ob^etydligt

försökt, syncs bcbåda ganska tillfredsställandc rcsultater, synncrligast f<ir erhållandet af

det möjligaste rcna utsädcskorn äfvenson för torgfilring af en vigtig vara, hvilket
likväl icki betyder nyckct, så länge man ej kommit till dcn punkt att få både afyttra
och köpa spanirmål efter vigt. Machinen är mig tillhandakommen ifrån Grefvc
kwenhaupt på Foge lvik.d

Af kreatur finnas-inga äf något utmärktare slag, churu racsn är ganska god, och dess

härkomst sedan 40 år tillbaka härlcdcr sig ifrån Ekcby i Wcstmanland, som då egdes af
Ståthållaren von Gcr<.ltcn. En tjur af Durhams racc, från Kammarherrcn Hallcnborg i Skåne,

är scdan 10 år stanfader för dcn undcr tidcn fallnc afvcl. Mjölkafkastningcn är ingalunda

af de skrytsamma, då dcn i mcdcltal blott uppgår till 500 kannor pcr år; mcn tordc

förhållandet cgcnteligen biira föras på räkningcn af en knapp fodcrtillgårg'
Svin-krcaturcn aro icke många; mcn af cn god race, hämtad från Hcrr Roscnblad, och

torde djuren vid upprcsan ifrån sjön hafva blifvit bemärkte.
Sjelfva ladugårdsinicdningen är af dct mcst tarfliga slag, och sålunda ickc ftirtjcnt af någon

qppmärksamhet.
Äkerbruket förcter ingen ordnad cirkulation, ehuru jordcn är afn.rätt och indclad uti både 6

och 8 skiften.
Mycket arbcte har blifvit användt på dct ganla dikes-systemcts omläggande och

hvärigenom en diksträckning af onkring 11 mil blifvit fthlagd till_dct nuvarande tlott
nödvlndiga antalet af dikcn. Den vcxardc gröda' är till största dclcn sådd med så-
machin, o;h ifall Sällskapct skullc finna för godt att taga dcn i <ignasiktc, så är anstalt

fogad, att samma åkdon, son.r uppfört Sällskapet från strandcn, tillhandahållcs f<ir den

ge-nomfart utaf fälten, som skullc önskas, och hvarvid cn dubbcl eldria, som värmcs genom

öalorifercr.., och som äfvcn har ctt triiskvcrk, passcras, likasom dcn säclcs-stack, hvilken
för närvarande inrymmcr dct för dctta årct tillännadc rågutsädct. Vid fiirbifa(cn af logarna

kunde möijligen några dcr uppställdc cxcmplar af torkhcssjor, hämtatlc ifrån kjbcs
afhandling om kloivcrodling, kunr]a tillvinna sig någons uppmärksamhct, såsom i min

tanka meå ändamålsenliga. F(ir dcn händclsc, att Llcrr Grcfvcn och Oldfrjrandc' samt

* Tranärt = vickcr.
* Torde avse cn av C. M. trwcnhaupt onrkring 1850 konstrucrad yttcrst cnkcl

sorteringsmaskin mcd cylindrisk sållkonstruktion. På 1880-talct börjadc dcnna maskin tillverkas

av Tidaiolms Bruk (unåcr namnct Ticiaholmstriör, trots att dcn cj alls var cn triirr) och såldes i
stort antal, mycket tack varc lågt pris.

* Kalorifår, ugn för upphcttning av luft, vilkcn skall brukas till torkning och uppvärmning ar'

byggnader m. m.
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Sällskapet skulle finna för godt att taga någon af de nu uppgifne inrättningar i ögnasikte, så
ställes Bokhållaren Raquett till Sällskapets disposition, att i egenskap af vägvisare föra
Sällskapet till de ställen det önskar att taga i skärskådande, och Inspektor Björkroth lemnar,
i afseende å redskapens begagnande, de upplysningar som komma att äskas.
Målskjutning är äfven föranstaltad, och hvilken möjligen vid afresan nere vid stranden
torde kunna påkalla Sällskapets uppmärksamhet, särdclcs som de ifrån bevärings-exercisen
i dessa dagar återkomne ynglingar icke lära kommit i tillfälle att ens handtera ett skarpt
skott....
Till prisdomare för täfl ings-plöjningen utsågos:
Herr Brukspatronen Bergelin,
" Possessionaten Juhlin Dannfelt, samt
" Inspektoren på Sturehof, Wallin. ...

Sällskapet tog härefter i ögnasigte redskaps-expositionen, hufvudsakligen bestående af
egarens uti ofvan införda promemoria omnämnda landtbruksredskaper, åtskillige af Herr
Notarien C. Lindqvist inventerade såningsmachiner, enligt Protokollet bilagd skriftlig
uppgift (se Bil. B., [s. xviii]), samt följande vid Nyqvarns bruk förfärdigade och till
expositionen medförda landtbruksredskaper, nemligen:

Enkel-plog af jern och dubbel-plog af dito, bäda försedda med dubbel ås, efter
nyaste konstruktion.

Enkel-plog af trö, hvilken gör fullkomligt samma tjenst som Smallska plogen,
äfven vid de noggrannaste plöjningar, samt är lättare.

Klöfuer - såningsmachin, med ny konstruktion för kärran af tackjern - medelst en
nedsänkning för frölådan, kommer denna 6 tum närmare marken än vanligt, en stor fördol
vid sådd i blåsväder.

Dubbelharf af jern, varaktig och stark, gör ett godt arbete.
Klösharf , vanlig Södermanlands-modell.
Billharf , med fiorton billar.
Myllharf, med l rad billar; i stället för de hittills brukliga hakarnc för

dragstångens fästande vid harfträdet, går dcn förre å dcnna harf i en tackjernshylsa, som
ger stadga och varaktighet åt detta redskap.

Dikesspadar, högaffIar samt trtidgårdsredskaper för fruntimmer.
Till förevisande framfördes äfvcn åtskillige hästkrcatur, hvaribland 2:ne Grefve
Anckarsvärd tillhöriga hingstar, en hingst tillhörig Hcrr Lif-Medicus Nehrman på Wahnsta,
en ung-hingst, tillhörig Kongl. Sekreterarcn Bahrman på Malrnsjö, m. fl. voro utmärkta för
god och vacker kroppsbyggrad.
Derefter besåg Sällskapet hvarjchanda inrättningar på stället, bland hvilka spannmålsboden
och torkinrättningen för säd befunnos synnerligerr ändamålscnliga. Särskild uppmärksamhet
ådrog sig den för mjölkhushållningen inrcdda lokalen, hvilkcn, ehuru ganska inskränkt,
befanns för ändamålet särdeles lämplig och vittnande om cgarens utmärkta förmåga att
tillegna sig och använda mekaniska uppfimringar. Bland dcssa sednare anmärktes en
tillställning för mjölkens upphissning till den å öfre bottnen befintlige mjölkkammaren,
ostkittelns upphängande öfver elden på en jernkrok, genom hvars svängning kitteln med
lätthet undanfördes ifrån elden, en inrättning för ostarncs vändning medelst hcla osthyllans
omhvälfning, o. s. v. För skumningen anvärdes sjclf-skunrmande bunkar af zink, hvilka af
egaren befunnits synnerligen fördelaktiga.
Efter samfäldt intagcn middagsnåltid och bcsccndc af plöjningsfältct, samlades Sällskapet
åter i diskussionslokalen.
Herr Juhlin Dannfelt redogjorde, å prisdomarnes vägnar, för täflingsplöjningen. Efter deras
åsigt hade ingen af de täflandc fullkomligcn uppfyllt alla dc fordringar, som man borde
göra på en täflingsplöjning. Anders Andersson från Sanda hade likväl plöjt i alla afseenden
väI, med undantag af sjelfva ryggens uppläggning, och dcrnäst hade Svcn larsson från
Follnäs mest utmärkt sig.
Med anledning häraf ansåg Sällskapet det första priset, bcstående af ett fickur af silfver,



icke böra tilldclas någon af dem, som täflat i plöjningen, men beslöt att till Anders

Äå"irron utdela detädra priset, en silfverbågare, och till Sven l-arsson det tredje priset'

ro. uigotO"r af en silfvermatsked. Dessa personer tillkallades och priserna blefvo dem af

H"r, Göfu"n och Ordföranden efter lämpliga uppmuntringsord tillställda'

ff".r Ct"fu* och Ordföranden totkade dircfter Sällskapets tacksamhet för- den gästfrihet

o"rr^u"J" rlgrtet, hvarmed Grcfve Anckarsvärd för detta möte hade upplåtit det gamla

fott ungunar, 
-numcra 

Follnästr, och den möda han hade användt för att göra Sällskapets

vistelse-der både angenäm och lärorik - hvarefter mötet upplöstes-'

Grefv" Aockursvärd-hade nu beredt tillfälle för en mängd af Sällskapets ledamöter att uti

alertin a-nordnade åkdon företaga en färd för att bese de mera aflägsna delarne af

;;;;J;"", hvarvid de radsådda sädcsfälten, med sina yppiga gö-d91, ådrogo sig.

ö?il.i;;;i;'öp;ärksamhet. Sällskapct fortsatte.derefteriÄsan ned till ångbåten, hvarunder

den ansiällda-målskjutningen togs i skärskådande'

Ut supra
in fidem protocolli.s
Gust. Si[verstolpe.

(Bil. B.)

Promemoria.

Vid I-andtbruksmötct å Follnäs förevisas af uppfinnarcn'

6Handsåningsmachinermedhorizor.rtclasånirrgsskifvor,delsrätlinigtcller
båeformiet fram-- och åtcrgåendc, och dcls rotcrandc'--"-1',ni'uoaaler 

till Haittsåningsmachiner - 2 af dessa utförda uti stort - dcn

3:die mcd rotcrandc skifva och konisk utvcxliug'- -"-ioaii 
orn ritningar till en undcr arbcte varandc såningsmach.in för dragare.,

Med denna machin såi frön i 2 till 5 radcr på cn gång. Gcnonr olika tillsatscr aI densamma

;;;tdb;, för radsådcl såväl på platt fält' son på drill, sant för bredsådd'

Såsom nYtt annärkes:
Ätt såningsskifvan har gcnomgåcnde hål, uti hvilka fröna uppsamlas' 

-samt ^

,0, ,il i t oilr"6ntel rigtni'g."Såninlsskifvan.un<lcrstö<1cs af en fåst plan, äfvcn försedd med

håI, h-varifrån fröna medclst trattar lcdas ncd till jordcn'*- 
Åtl rÄi"r."n från bakhjulct å en af clcssa machincr, fortlcdcs till såni'gsskifvans

lodräta axel mcdclst ringkoPPel.
Oe nestu af tlcssa Åocititl". gå på 3:nc hjul' Bakhjulcn bcstämma såddcn'

r "Namnet tillkommer väl eg. den halvö, på vilkcn F' liggcr' Den genomdrages. i n--s'

rittniri av en mängd smala Uer"gåsar' vilka torde tra-liknats vid veck på ett-löst fallande

llåä"rif"gg, f." . yåa", 6"u.iå7t, ."a unnun bct.). Äldsta skrivning år in faldancs 1291'" Svensk

uppslagsbok. 2:a uPPl.
-'" rjt supra in fiåcm protocolli = Som ovan till bcstyrkandc av protokollcts riktighet



Hiirigenom kan, genom dessas upplyftande från marken, sådden ögonblickligt afbrytas.
Dessa machiners egenskaper äro:
Att de, bättre än förut kända såningsmachiner, så antingen på bestämda tumtal i

raden, ett eller flera från i sender, eller ock uti en oafbruten räcka;
Afstånden emellan hvarje frö eller frögrupp, kan med lätthet förändras efter

behag;
Machinerna kunna hastigt apteras till sådd af de mest olikartade fröslag:
Sådden kan ögonblickligt afbrytas;
Då machinerna äro i hvila utrinna ej fröna, vid hvilket läge hålen uti fröskifuan

lin må hafva;
Markens lutning och ojemnheter, äfvensom stötar emot hjulen, hafva ej någon

inverkan på sådden.

Nämnde machiner utgöras af:

N:o 1. Ärtläggningsmachin med rätlinigt fram- och återgående såningsskifva.
N:o 2. Handsåningsmachin med bågformigt fram- och återgående såningsskifva.

Användbar för alla fröslag, med undantag af stora Windsor-bönor. Machinen gående på tre
hjul. Försedd med bill, myllningsapparat och radmarkerare.

N:o 3. Handsåningsmachin med roterande såningsskifva. Rörelsen utgående från
bakhjulet. Axeln till detta hjul är medelst ringkoppel förenad med såningsskifvans lodräta
axel. Denna machin är användbar för sådd af alla fröslag. Försedd med bill,
myllningsapparat och radmarkerare.

N:o 4. Handsåningsmachin med roterande såningsskifva och snörledning.
Rörelsen likaledes utgående från bakhjulet. Användbar för alla fröslag. Försedd med bill,
myllningsapparat och r.admarkerare.

N:o 5. Bön- och Artsåningsmachin för drillkulturb. Denna machin kan, genom
ombyte af såningsskifvor, samt tillsats af bill och radmarkerare, användas tillsådd af hvad
fröslag som helst. Machinen går på ett hjul. Såningsskifvan roterande, rörclsen fortledd
genom snöre. För att upphöra med sådden, vrides en skifva för hålet uti frölådan.

N:o 6. Rofsåningsmachin för drillkultur. Denna machin kan äfvenledes, genom
ombyte af såningsskifvor, användas till sådd af hvad fröslag som helst på driil. Rörelsen
utgår från drillvälten och fortledd till såningsskifvan gcnom snöre. Försedd med bill.

Stockholm den 6 Juli 1852.

C. Lindqvist.

b Drillkultur innebär att grödan sås eller planteras på i förväg upplagda jordlister, drillar,
p eer jjockgr.g matjordslager och ökad uppvärmning av jordcn. Drilla;a l;iggr upp med årder
cler med särskilt konstruerade drillplogar med dubbla vändskivor.
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NOTER

I Utterström, Gustaf, Jordbrukets arbetare : Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från

frihetstiden till mitten av I 800-talet . - 1957 . - D. l-2.
2 Magnusson, Lars, Ty som ingenting angelägnare iir än mina bönders conservation... :

godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. - 1980. - (Uppsala Studies in

Economic History ; 20).
3 Om Fållnäs kan bl.a. läsas i: Nordström, AE Sorunda: en socken for sig / Utgiven av

SorundaHembygsforening. - 1980, Söderberg, Bengt G., Södermanland / med bidrag av Ivar

Schnell ochBo Särnstedt. - 1968. - (Slott och herresäten i Sverige; 7:1) - Bd l, s 178-188;

Matz, Edvard, Sällsamheter i Stockholms skårgård: Södertörn: enbokom historiska platser,

om saga och sägen och litteriira miljöer / Edvard och Erling Matz. - 1979. - s.269-273;

Almquist, Joh. Ax., Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden: med särskild hänsyn till
proveniens och säteribildning. - 1931. - (Skrifter utgivna av Svenska riksarkivet: 1.) - D. 1'

s. 623,784; Schtick, Herman, Fållnäs under medeltiden / fotokopia i Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademiens bibliotekav maskinskrivet original påFållnäs. -U.å. ;Lindskog, Carin,

Fållnäs ägare och bebyggelse/ fotokopiai Kungl. Skogs- ochLantbruksakademiensbibliotek

av maskinskrivet original på Fållnäs. -1939.
a Rå- och rörshemman, i de gammalsvenska landskapen hemman, som tillhöra såterier och

äro belägna inom den bys rågång ("rå och rör"), hvarest själfva sätesgården ligger. De

åtnjöto s. k. rå och rörs friheter, utgörande enahanda lormåner som säteriet hade, och räknas

till det ypperliga frälset. (Nordisk familjebok. 1916.)
5 Ypperligt frälse omfattade säterier, deras ladugårdar samt rå- och rörshemman, alltså den

trängre kategori affralsejord, som blifvit befriad också från de bördor, hvilka kvarstodo for

frälset. Det ypperligafrälset var sålunda fritt från bådejordeboksriintan och hela mantalsriintan,

från konotionden, från roteringoch en mångd besvär liksom från rusttjänsten och - efter dess

aflösning - från rusttjänstbevillningen; dock var denna frihet ej alldeles lika fullständig for rå-

och rörshemmanen som ftlr säterier och ladugårdar. (Nordisk familjebok. 1908.)
6 Avrad, den å,rliga avgift somlandbon såsombrukare avjorden hade att betala till jordägaren.

Awaden motsvarade i viss mån senare tiders arrendeavgift. Avradsbegreppet avskaffades

genom 1907 års lagstiftning om nlttjanderätt till fast egendom. (lrlationalencyklopedin.

1ee0.)
7 Dahlgren, Stellan, Skatterna och jordbruket under 1700- och 1800-talen. // Statens

jordbrukspolitik under 200 år: skrifter om skogs- och lantbrukshistoria : red Janken Myrdal

- l99l - s. 20.
8 Anckarswärd, Carl Henrik, Politisk trosbekännelse. - 1833.

e Tabellen är ett forsök till sammanställning av delvis bearbetade uppgifter från Heckscher,

Eli F., Svenskt arbete och liv : från medeltiden till nutiden. - 1941. ' S. 163, 218 ; Svenskt

lantbrukslexikon. - 2. uppl. - 1946. - D. 1, s. 480-481 (Jordnatur) ; statistisk årsbok for

Sverige. - 1990, s. 69-70 (Tab. 6a).
r0 Kyrkojorden övergick i samband med Gustav Vasas reduktion till att bli kronojord.
I' För 1981 är frälsejorden inräknad i skattejorden.

''? Till 1981 års siffror tillkommer 2,0 % bolagsjord
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r3 Brev nummer 12, 19,28,50 i arkivet, Fållnäs gård.
14 Schuck, Herman, Fållnäs under medeltiden. - s. l-8.
r5 Morgongåva, en hos samtliga germanfolk redan i deras äldsta lagar omtalad gåva från

mannen till hustrun morgonen efter bröllopsnatten, oftast utlovad vid "Iiistningen". I äldre

tid åtnjöt hustrun nän igen ej lott i mannens bo, och syftet med morgongåvan var att

nödtorftigt sörja ft)r hennes underhåll efter mannens död. (Svensk uppslagsbok. 1960.)

'6 Att jiimloras med att 1460 en smed hade 5 mark i årslön samt att en god och grann häst

kostade 8 mark och en läst korn [2 0a0 kg] 13 mark örhrgar.
t7 Arvid Trolles jordebok 1498 jiimte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga

aktstycken / utg. med bidrag ur Humanistiska fonden av Kungl. Samfundet for utgifvande

af handskrifter rörande Skandinaviens historia genom Joh. Ax. Almquist. - 1938.
r8 Om Seved Bååt. Svenskt biografiskt lexikon. -Bd7(1927), s.50-54.

'e Lindskog, Carin, Fållnäs ägare och bebyggelse. - S. 3-7.

'?o Om David Henrik Hildebrand. Svenskt biografisk lexikon. - Bd 19(1973), s. 35-36.

" Setterwall, Åke, Erik Palmstedt, 1741-1803 : en studie i gustaviansk arkitektur och

stadsbyggnadskonst. - 1945. - (Monografier utg. av Stockholms kommunalforvaltning.)

" Om Anders Lidstrand. Svenskt biografiskt lexikon. - Bd 22(1979), s. 731-733.
23 Om Carl Göran Bonde. Svenskt biografiskt ledkon. - Bd 5(1925), s. 384-392.

'?a 
Nordisk familjebok. - 2. uppl. - 1908. - Bd 9, sp. 190. Jag har senare i uppsatsen angivit

arealen som varande något över 5 000 hektar. Skillnaden i arealberorpå att en del fastigheter

som tillhörde godset ej ingick i fideikommisset.

'?5 
Fållnäs gård, arkivet.

'z6 Om lantbruket på södra Södertörn kan bl. a. läsas i Hedenstierna, Dagny, Niiringslivet i
Sotholms härad under 1600-talet. // Geografiska annaler. Vol. 32(1950), s. 85-164 ;

Nordström, Alf, Sorunda : en socken lor sig ; Quist, Axel, Ösmo : en södertörnsörsamlings

historia. - [Del 1] omfattande Ösmo socken och Nynäshamns köping. - 1930, s. 227 -241.
27 Skaffaren var ansvarig lor alla lorråd av matvaror, kreatursfoder, utsäde, material och

bränsle.

'?8 
Fållnäs gård, arkivet.

" Fållnäs gård, arkivet.
30 Hedenstierna, Dagny, Näringslivet i
3' Fållnäs gård, arkivet.
32 Brev nummer 20.
33 Brev nummer 23.
3a Brev nummer 53.
35 Brev nummer 62.
36 Brev nummer 22.

'7 Tld = tun-nland; Tu - tunnor.

Sotholms härad under 1600-talet. - S. 130.

38 X:Y: tunna:kappe. En tunna är 32 kappar. En tunna är 146,6liter, enkappe 4,6liter. För

omräkning i kilogram, se not nedan.
3e Brev nummer 38, 39, 48.
4 Brev nummer 49.
ar Fållnäs gård, arkivet.
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a'z Prisuppgiftema från arkivet, Fållnäs gård. Stockholms-priser.
a3 Brev nummer 17.
a Brev nummer 3.
a5 Brev nummer 18.
6 Brev nummer 56.
a7 Inga uppgifter finns i Fållnäs gårds arkiv om var eller vid vilken tid på året varorna sålts,

eftersom kassaboken saknas.
a8 Rymdvikt lor sädesslagen och ärtor per hekoliter framgår av foljande tabell. I tunna

rymmer 146,5 liteq I kappe 4,58 liter.

Vikt per 100 I

Vete 71 kg
Råg 72kg
Kom 69 kg
Havre 56 kg

Årtor 80 kg

Vikt per tunna

113 kg
105 kg

101 kg
82kg
117 kg

Vikt per kappe

3,5 kg
3,3 kg
3,1 kg

2,6kg
3,7 kg

Svenskt lantbrukslexikon. - 2. uppl. - 1946-1947. -D. 1-2.
ae Förmodligen avses mjöl malt i stålskivekvarn; en sådan har vanligen två vertikala räfflade
stålskivor, av vilka den ena är åst och den andra roterande (Nya lantmannens bok, 1950).
50 Sammalet mjöl (Svensk ordbok, 1987).
5r Fållnäs hade stora leveranser av ull till Stockholm. I brev 30 från sommaren i 797 omnämns
en transport till Stockholm av 16lispund l0 marker ull: 140 kg.
s'? Uppgift om statens storlek finns tyvärr ej forrån 1825.
s3 Uppgifter om naturaprodukter till hushållet saknas tyvärr.
5a Brahe, Per, 1520-90, Oeconomia eller Hushållsbok for ungt adelsfolk. - 1971. - (Nordiska
museets handlingar ; 78). S. LX)ilII.
55 Varav skatt 660 riksdaler kopparmynt.
56 Varav skatt 229 riksdaler kopparmynt.
57 Myrdal, Janken, Kontinuitetens dynamik : agrar ekonomi i 1500-talets Sverige / Janken
Myrdal, Johan Söderberg. - 1991 . - (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies
in Economic History ; 15).
58 Om Carl Henric Anckarsvärd. Svenskt biografiskt leikon. - Bd 1(l9lS), s.626-641 ;

Nordin-Grip, Imber, Sorundasägner om Carl Henric Anckarsvärd. ll Täljebygden. - 1949,
s. 1O-22; Juhlin Dannfelt, Herman, Kungl. Landtbruksakademien 1812 samt svenska

landthushållningen under nittonde århundradet. - 1913 ; Stockholms läns och stads

hushållningssällskap 1847-1,947 lhistorik på uppdrag av örvaltningsutskottet utarbetad av
Samuel E. BÅng. - 1947 .

5eBerg, Gösta, "Engelskaboden" påFållnäs ochnågra andra svenska "kornskruvar". //Rig.
- 1949, s. 175-181.
60Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens handlingar åren 1837 och 1338. - 1839. - S 76-
108.
6' Nordström, Alf, Sorunda : en socken ftir sig. - S. 226-229 ; Ankarberg, Carl-Henrik, Oaxen

: kulturhistoriska miljöbilder från ett kalkbruk. - 1975.
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62 Ankarberg, Carl-Henrik, Oaxen. - 1975. - S. 30.
63 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv.
e Denna tabells måttenhet är tunnor
65 Denna tabells måttenhet år tunnor
66 Denna tabells måttenhet är antal boskap
67 Denna tabells måttenhet är mantal
6E Om Knut Bonde. Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok. ' 1942. - l, s. 4o2

; Stockholms läns och stads hushållningssällskap : matrikel 1847-7934 ' 1934. - S.46.
6e om Hans Henning von Horn. Stockholms läns och stads hushållningssällskap : matrikel

1847-1934. S. 64.
70 Heckscher, Eli F., Svenskt arbete och liv : från medeltiden till nutiden. - 1941. - S. 219.
7r Kålla till mantalslängden. Riksarkivet. Mantalslängder 1800. Stockholms län;

Länsräkenskaper 1825, 1850 & 1875. Mantalslängder.
7'? Fållnäs gård, arkivet.
73 Heckscher, Eli F., Svenskt arbete och liv : från medeltiden till nutiden ' 1941. - 5 342'

346.
?a Se vidare bilaga 10.
75 Treschow, Aug., Lanthushållningenunder 1900-talets forstahiilft : utblickar och erlarenheter

från ett storjordbrukiMälardalen. //Kungl. Lantbruksakademiens Tidskift. - fug. 92(1953),

s.432.
76 Inga dagsverken forekom denna tid från gårdarna "uppe i Sorunda"
?7 Angående arealens storlek se not ovan.
7E Om August Treschow. Kungl. Lantbruksakademiens Tidskift. - fug.9a(l955), s. 93-98.
7' Fållnås gård, arkivet.
80 Om Einar Sjögren. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift. - fug lll(19'72),

s.293-294.

" Fållnäs gård, arkivet.
E? Fållnäs gård, arkivet.
83 Svenskt biografiskt lexikon. -Bd 22(1979), s. 744-746.
sa Eller 1 1/2 tim. vilket inkluderar arbetsgivaravgiften, d.v.s. den totala lönekostnaden.
85 Varav värdet av staten var 0:10 kr.
86 Häri ingår 4 70 semesterersättning.
81 62 kr + 12,6 o% semesterersättning + 34,47 % arbetsgivaravgift.
88 Hjelm, Lennart, Att generera ekonomisk tillv,ixt och utveckling inom näringslivet, sårskilt

i jordbruket. - 1993 . - (Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutionen ör ekonomi.

Småskriftsserien ; 78.)
Ee Heckscher, Eli F., Svenskt arbete och liv : från medeltiden till nutiden. - 1941. - S. 171'

182.
e0 Mat, hem, ekonomi. Om nyttan av kunskaper / utgiven av Kungl. Skogs- och

Lantbruksakademien. - 1993. - S. 10.
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'g' Bolin, olof,, Public choice och jordbrukspolitik. // Statens jordbrukspolitik under 200 år
: skrifter om skogs- och lantbrukshistoria : red. Janken Myrdal. - 1991. - S. 63.
e'?Hjelm, Lennart, Att generera ekonomisk tillviixt och utveckling inom nåringslivet, såirskilt
ijordbruket. - 1993.
s wright, Georg Henrik von, vetenskapen, människan och miljön / [ftiredrag lor studenter
och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, den 30januari l99ll. - 1992, s. 18.q Wright, Georg Henrik von, Vetenskapen, människan och miljrin. 1992, s. ll-12.
e5 Bilagan ej medtagen.

'6 Original i Nordiska museets arkiv.
e7 En detalj av denna karta är avbildad på sidoma 38 och 39.

'8 Stiglucka, en överbyggd ingang i en kyrkogårdshägnad. Kulturhistorisk leksikon for
nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid. - 1982. - 17, sp. 180-183.
ee Dessa ritningar finns avbildade i början av kapitlet ' Fållnäsfideikommisset och 1800-
talets forändringar". Här återfinnes även litteraturreferenser.
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