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UPPSATSENS TILLKOMST, SYFTE OCH
BEGRANSNINGAR

I denna uppsats harjag försökt skildra en mer än 200-årig utveckling på Södertörns-godset

Fållnäs. Upprinnelsen till att jag har tagit mig ör att skiva en historisk uppsats är, att jag i

gårdsarkivet har återfunnit ett 70-tal brevrapporter skrivna på 1790-talet, vilka skildrar

vardagshändelser på godset. För den som är väl insatt i bygden och dess lantbruksnäringar

kunde breven kanske tala för sig sjålva. Låsare i allmänhet torde finna mycket av deras

innehåll svårförståeligt och än mer bilden av det samhälle som antyds.

Samhällets och lantbrukets omvandling sedan 1700-talets slut har skett med ständigt ökad

hastighet. För att forstå skeendets orsaker, innebörd och konsekvenser krävs forklaringar,

både för dagens jordbrukare och än mer {tir den majoritet som lever i stadsmiljö.

Uppsatsen är en samling nedslag i Fållnäs och Sorundas agrara historia. Tånkta läsare är

invånarna i Sorunda med omgivande bygd, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

ledamöter, agrarhistoriskt intresserade samt historie- och miljöintresserade månniskor i

alhnänhet. Endast genom agrarhistorisk kunskap kan den miljömedvetne skaffa sig en

realistisk uppfattning om de areella näringarnas miljofrågor i dag och inför framtiden.

Det ärmin önskan att läsaren skall hållaiminnet att pennan ej forts av enfackkunnig historiker

utan av en lantmästare - om än med snart 5O-årig erlarenhet av lantbrukssektorn och rned lika
långvarigl intresse för agrarhistoria - utan andra ambitioner än att försöka introducera läsaren

i brevens värld och i den senare utvecklingen fram till nutid. Uppsatsen har en rapsodisk

karaktår. Dess löpande text kompletteras med originaldokument, utskrivna eller i faksimil,

lrämst i bilagor. Dokumenten kommenteras i texten. Jag har valt att göra vissa nedslag, och

dessa har ej behandlats uniformt. Vid en del förhållanden låggs stor vikt, andra behandlas

mindre utförligt. Det skulle ha fort fur långt att ge en merfullständig bild av t.ex. utvecklingen

tekniskt, biologiskt och bebyggelsehistoriskt. Däremot harjag ansett det viktigt att lorsöka
ge underlag till den ständigt förda debatten om livsmedelspriser, produktionsteknik, areell

miljö och millöpåverkan.

Doktoranden vid historiska institutionen vid Stockholms Universitet Göran Samuelsson har

kompletterat min uppsats med ett sårskilt arbete med en resonerande studie av breven dår

han bl.a. vidgar behandlingen av ämnet med jämlorelser från andra gods i Mälardalen. Han

ger därmed läsaren möjlighet att finna generella drag i den miljö som skildras.

Kållmaterialet är till stor del hämtat ur Fållnäs gårds arkiv, som rymmer handlingar från och

med tidigt 1700-tal. Gårdsarkivet innehåller 1öpande journaler, årsboklöring, brevkopior,
rättegångs- och lantmäterihandlingar, värderingar, lönelistor, arrende-och torparkontrakt
samt almanacksanteckningar, inalles ca 8 hyllmeter. Vissa delarav arkivserierna ärförkomna,

andra förvaras i Nordiska museets arkiv. Det senare galler lramst en samling Fållnäs-

handlingar från 1700talet och från byggnadstrden Över dessa sammanställdes 1956 en

summarisk arkivförteckning av Brita Stjernswärd. Carin Lindskog har i sin uppsats om

Fållnäs fiån i 93 9 använt sig av arkivmaterialet. Sj älv harjag använt mig både av arkivmaterialet

och av Lindskogs uppsats. Min kortfattade beskrivning av Fållnäs medeltida utveckling

grundar sig på l{ennan Schiicks studie av Riksarkivets handlingar samt på läsning av
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Arvid Trolles jordebok. För att skapa mig en bild av den senare utvecklingen har jag bl.a.

använt Heckscher, "svenskt arbete och liv", "svenskt lantbrukslexikon", "Statens

jordbrukspolitik under 200 år", Nordström, "Sorunda en socken for sig", UtterstrÖm,
.,Jordbrukets arbetare"r, Magnusson, "Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders

conservation..."2 och Myrdal & Söderberg, "Kontinuitetens dynamik". (I de fall då

böckerna direkt behandlas i texten lämnas bibtiografiska referenser i samband därmed.)

Vidare läsning omFållnäs ochom Sorundai allmånhet finner maniMattsEss6n, "Sörmländsk

bibliografi", 2 upplagan 1954, vilken ingår i Sörmlåndska handlingar som nummer 17. Detta

Ar en utmärkl resonerande bibliografr, dock med en något ålderdomlig uppställning. Erik F. G.

Holmberg & Gösta Nilsson, "Sorunda i litteraturen", 1978 med tillägg 1919, är en

alfabetiskt uppställd lista itvå avdelningar, somgjordes som ett förarbete till Nordströms bok

om Somnda. Den har goda detaljuppgifter men mycket material saknas. Slutligen går det att

folja den löpande utgivningen av litteratur i det välgjorda bibliografiska avsnittet i årsboken

"Sörmlandsbygden".

Vid skrivningen av uppsatsen harjag giort några reflektioner. Det var for mig oväntat att

förändringarna varit så små över så lång tid som flera hundra år. När loråndringsprocessen

väl började gick den långsamt till ett par decennier in på 1900-talet. I skarp kontrasttill denna

långsamma utveckling står de sista 50-60 årens omvälvande förändringar'

Arealavkastningen av spannmål under andra halften av 1800-talet tycks ånnu ha varit så låg

att den är merjAmforbar med skördama på 1500-talet och framåt än med skördarna på 1900-

talet. Jordarnas bördighet har ökat synnerligen starkt i den moderna växtodlingen.

Förändringen i relationen mellan arbete och varupriser under 200 år har jag funnit

häpnadsväckande liksom transportarbetets låga effektivitet i äldre tid. Att det var lönsamt

att människor gick bud till fots l2 mil på två dagar förefaller otroligt i vår tid. Intressant har

varit att iaktta hur bristen på skog forsvårade Fållnäs ekonomiska utveckling'

Jag vill framföra ett varmt tack till redaktörerna för skriften, chefsbibliotekarien vid Kungl.

Skogs- och Lantbruksakademien Lars Ljunggren och bibliotekarie Eva Tullgren, vilka har

haft en väsentlig del iuppsatsens tillkomst. Med dem harjag lort löpande diskussioner; de

har forsett mig med lamplig litteratur, forcerat svårigheter i brevens skrivstilar m.m.

Att skriva uppsatsen har lor mig som lekman på historievetenskapens område inneburit ett

stort nöje. Det är minförhoppning att ämnet harblivit så intressevåckande i min framstållning,

att eventuella fel och brister överskuggas

En bok sorn tyvårr inte nådde mig lorrän jag skrivit I)irdigt uppsatsen är Gunnel Sylvan

Larssons välskrivna "Carlshnd från kungsladugård till herrgård." Den utgör nr 1 i

vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro Läns Museum och utkom 1993. Författaren som

bl.a. varit landsarkivarie i Örebro lån, tillika chef för länsmuseet, avled 1984. Karl Erik

Larsson m.fl. har ftirdigställtboken. Ett kapitel av e$ra intresse är "C2r rl Henric Anckarsvcirds

tid lg19-1813" som bl.a. tar upp Anckarsvärd som innovatör, t.ex. av dubbelrian och

sädesmagasinet, vilka jag berör i min text. Som jordbruksförnyare verkade han bl.a. for

förbättrandet av fårskötsel. 1827 skrev han en artikel om detta i Journal lor handel,slojd och

konst. Liksom på Fållnäs tog han fram nya kartor över egendomen och bedrev en intensiv

byggnadsverksamhet.
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NÄGOT OM JORDINNEFIAV OCH SKATT-
SKYLDIGHET I SVERIGE

Som bakgrund till de senare i loreliggande skrift återgivnabreven från i70O-talets slut, vilka
speglar lorhållandena pågodset Fållnäs3 i Sorunda socken, Sotholmshärad, i Södermanland,

och som en agrarhistorisk översik lämnas här några upplysningar om jordinnehav och

skattskyldighet i Sverige under äldre tider.

Jorden hade från begynnelsen inte varit skattemässigt delad. Från 1279, när frälset inråttades,

blev den jord en frälseman innehade och brukade med landbönder skattebefriad. Som

motprestation ställdes vid behov en fullrustad ryttare till kungens forfogande. Kunde

rustskyldigheten ej fullgöras, återgick frälsemannen till bondeståndet. Om frälsejorden låg

inom säteriet med rå- och rörshemmana, benämndesjorden ypperligt frälse5. Omjorden låg

utanför säteriet, benämndes den allmänt frälse med viss skattskyldighet till kronan. Lisö

tillhörde den ftjrsta kategorien, medan godsets övriga gårdar i Sorunda, Torö och Ösmo

tillhörde den senare. Allmänt frälse fick forvårvas av ofrålse borgare eller präst frän 1723,

men av bonde lorst från 1789. På allmänt frälse betalade adelsmannen halv skatt. På den

jorden ågde han bådejorden och räntan, men han kunde säljajorden och behålla räntan. Sådan

från ägandet skiljd frälseränta forekom in på 1900-talet och vållade många tvistigheter, enär

bönder ej ansåg sig skyldiga att betala denna rånta. Ypperligt frälse avskaffades 1810.

En självägande bondes gård kallades skattehemman, och bonden kallades skattebonde. Ett
skattehemman, som också kunde forvärvas av en adelsman, medlorde full skattskyldighet till
kronan. En bonde på kronans gård brukade kronohemman och kallades kronobonde.

Skillnaden i inkomst örbönderpå olikaslag av hemmanvar obetydlig, enårräntan respektive

skatten till kronan för kronobonde och skattebonde var ungefiir lika stor som avraden6 till
en frälseman. Den avgörande skillnaden var att den sjalvagande skattebonden inte kunde

avhysas från sin gård, sålange han fullgjorde sinautskylder. Under 1700-talet ökade avraden

på frälshemmanen, vilket gjorde det fördelaktigare att vara skatte- eller kronobonde. Under

1600-talet hade forhållandet troligen varit det omvända. Detta framhåller Stellan Dahlgren

i sin artikel i Statens jordbrukspolitik under 200 år.7 En bondes avrad till kronan eller

frälsemannen erlades som regel i huludsak genom leverans av varor och genom arbete.

Gallande pris, s k markegångstaxa, fastställdes årligen av lansstyrelsen påförslag av en nåmnd

bestående av två avradsgivare och två avradstagare.

Den feodala synen på bönderna var oförändrad ännu vid 17OO-talets slut, och den var lika

uttalad från kronan som från de tre övriga stånden, vilka betraktade bönderna som de

sjålvklara forsörjarna av riket. Den relativa maktlöshet i fråga om skatter som bönderna levde

med var en loljd av att de blott utgjorde ett stånd av f,ra i riksdagen. Bondeståndets

röstunderlag var vid 17O0-talets slut 900 000 personer mot vilket de tre övriga stånden blott
representerades av 43 000 personers.

Fördelningen avjordinnehav i kategorierna, i procentandel av alljord, varierade över tidene.
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Medeltidens slut

Gustav Vasas död

1700

1772

1825

1910

r 981

Krono Kyrko Frålse Skatte

5,4 21,3 20,7 52,4

28,5 -r0 21,4 50,1

35,6 - 32,9 31,5

20,3 - 32,8 46,9

t2,7 - 32,9 54,4

7,6 - 31,9 60,s

6,'1 2,5 rr 88,812

Innehavet av frälsejord var särskilt stort i Mälarlandskapen, där denna jordnatur år 1800

översteg 50 % i Södermanlands, Stockholms och uppsala lån. Medeltalet for landet

motsvarade ca 33 o%. I Sorunda socken, liksom i hela Sotholms härad, var frälsejordens andel

stor. Trots de feodala anspråk som riktades mot bönderna i Sverige, var dessas ställning ändå

klart sjålvständigare än i Europa i övrigt. En senare tids romantiska uppfattning om den fria

odalbonden hade dock foga motsvarighet i äldre tiders verklighet. I breven kan man notera

ett par exempelrs på att en bonde ser en lättnad i att hans hemman säljs till fideikommisset.

I bådafallen är orsaken att han blott äger en del i hemmanet och måste dela avkastningen med

släktingar, vilket vållar tvister och bekymmer.

FÅLLNÄS TiNDE,R ÄT-PRE TO

I Sorunda sockenpå sydvästra Södertörn i hÖjd medMörkö och Trosa skärgård ligger gården

Fållnäs. Den är känd i skrift från 1291 med anknltning till Magnus Johansson Ängel och

brödrakretsen kring kung Magnus Ladulåsr'. Magnus Johansson tillhörde kungens riksråd.

Nästa uppgift är från 1310, då kung Birger ägde gårdar i Fållnäs. Efter de dramatiska

händelsernavidNyköpings gästabud blev kungen driven ilandsflykt. Hans innehav avFållnäs

övergick till en kusinsonson vid namn Birger Magnusson, som dog omkring I 3 50 i Magnus

Erikssons ryska krig. Ankan Katarina Olofsdotter kallas l3 52 fru Katarina, änka efter herr

Birger i Fållnäs. Detta visar att Fållnäs var Birgers såtesgård, antagligen bebyggd med

stenhus. Fållnäs som säteri bör dårlor dateras till l320talet, då Birger bltte till sig gods i

Sorunda.

13 8? omtalasElin Gregersdotter somlru Elin avFållnäs. Hon hademed stor sannolikhet varit

gift med Birger Magnussons son, Magnus Birgersson, död 13 80. Därefter gifte hon orn sig

med väpnaren Magnus Porse /Sjöblad/, begravd i Riddarholmskyrkan. Hennes an{agare var

dottern Birgitta Magnusdotter. Efter att hablivit änka två gånger och överlevt sinabarn, dog

Birgitta 1450, nara 80 år gammal, i Vadstena kloster utan bördsarvingar. Hon omnämns som

fru Birgitta på Fåtlnäs. Ett stort och svårt awsskifte gav Fållnås till Birgitta Magnusdotters

morbroders och mosters arvingar, varav en var gift medBirger Trolle d.y. Sonen Arvid Trolle

gifte sig 20-årig med en dotter till Johan Gadda, som varit måg till Birgitta Magnusdotter'
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Vid detta tillfiille ställdes Fållnäs som säkerhet for en morgongåvars om 600 mark örtugr6.

Därmed blev Fållnäs en del i Arvid Trolles stora jordinnehav. Två av hans bam, Erik och

Anna, höll sina bröllop här 1487 respektive 1491. Vid samma tid lät Arvid Trolle forteckna

sina egendomar lor att underlätta framtida arvsskiften och löpande uppbörder. Handlingen,

som benämns Arvid Trollesjordebok och är daterad 1498'7, år mycket detaljerad även med

avseende på redovisning av åtkomsthandlingar. Läsaren ges en översiktlig uppfattning om

odling och brukning.

Genom Vasakungamas kameralautbyggnad av skatteredovisning kankontinuerlig utveckling

öljas fram till våra dagar. Här är dock i lorsta hand avsikten att visa hur utvecklingen

framskred till sekelskiftet 1800.

Anna Arvidsdotter Trolle, som gifte sig med Nils Bosson Grip, blev änka 1522, då hennes

man, som anhängare av Kristian II, dödades av sina egna landbönder i Tappe by, Vingåker.

Som änka bodde hon på Fållnäs, dår hon dog 1532. Sonen Peder Nilsson Grip drunknade

året dä1på vid en forlisning på Målaren. Hans syster Brita blev arvtagerska. Med hennes

giftermål medBjörn Pedersson /Bååt/ från Fituna inleddes en niira200-årig sekvens i släkten

Bååt.

BjörnPedersson var slottsloven (kommendant) på Stockholms slott och blev senare riksråd.

Även sonen Gustav och dennes sonson Seved Bååt18 blev riksråd. Den senare dog 1669 men

hade desslorinnan upphöjts till friherre och erhållit forläning, varfor han lämnade Fållnäs till
sin bror, gift med Helena Fleming från Fituna. Som änka styrde HelenaFleming godset med

kraft, varom vittnar "Förslagsräkning hur Fällnäs herrgårds årliga indräkt och nytta emot

dess årliga besvår och utgift svarar"re.

Dennaforteckning upptar"löning ochfortaring" pågårdens tj linstefolk, nämligen gårdsfogde,

deja, trädgårdsmåstare, två drängar, fiskare och fura pigor. För bakning, matlagning och

brygd räknades fyra tunnor spannmål per tjänare och år. Kosten i övrigt bestod av salt fläsk,

salt eller torkat kött, salt strömming, bönor och årtor. Smör redovisas blott två skålpund =
ett kg for alla tio personema under året.

Förutom rnathållningen redovisas kontantlön och naturaprodukter:

fogden 40 daler kopparmynt samt avkastningen från fogdehemmanet

dejan 30 daler kopparmynt

pigorna l6 daler kopparmynt

övriga vadmal, lärft, ull och skolåder.

Skörden 1667 var 222 tunnor råg och korn med anmärkningen "över förväntan" saml22

tunnor vete; dessutom havre, humle, hampa och lin. Vidare hade sålts gödoxar, kalvar,

ungnöt, gäss, {iirskt kött, fläsk, talg, getost, ister och ull samt därtill 16 000 murtegel och 160

tunnor kalk. Gården betecknades vid denna tid som välbyggd och bestod bland annat av

"fatburen av sten medfem viilvdakällare unde/'. Efter SevedBååts dod återkrävdesBååtska

lo rliiningar inklusive råntor, vilket ävenberördeFållnäs-godset med påfoljd att innehavarinnans

kvarlåtenskap i guld och silver måste säljas for hennes "värdiga begravning". Som gammalt

frälse forblev dock gården i släktens ågo till örmån for kanslirådet Carl Bååt, och från 1698

hans änka. Denna drabbades året därpå av reduktionskommissionens krav på 180 000

riksdaler, och några år senare togs gården i beslag av kronan för skulden.
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FÅLLNÄS UNDER I7OO-TALE,T

SÄTESGÄRDEN - DESS ÄCANB OCH IÖRVATTENT

Vid det nya seklets ingång var den ekonomiska situationen bekymmersam - en stor skuld till
kronan och gården i beslag. 1707 blev det dock klart att reduktionskommissionen hade gått

för långt, och beslaget liksom kravet upphävdes. Då hade mangården brunnit ned, och ijuni

1709 såldes godset till den pensionerade generalmaj oren AlexanderHummerhielm for l2 000

riksdaler. Denne fick uppleva att den ryska galärflottan brånde Fållnäs 17i9, liksom andra

gårdar och städer langs ostkusten. Efter Hummerhielm foljde änkan och sedan sonen, som

i sin tur sålde gården till David Henrik Hildebrand'?o, "till lordelaktigt pris" Själv hade han

löst in medarvingar eftervärderingen l7 000 riksdaler. 1719 års förödelse drabbade inteblott

huvudgården utan även nära nog alla landbogårdar och torp på Lisö- Det var alltså ett gods

ännu mårkt av olyckor som Hildebrand forvårvade. Omfattningen var dock betydande med

25 hemman, varav 23 sannolikt var Lisö landbogårdar. När lantmätare Gabriel Boding

redogjorde for bebyggelsen på hurudgården 1767, beskrev han ett par av de då befintliga

byggnaderna på löljande sätt:

"a. Elt urgammalt slenhus merendels af gråsten upmuradl med starcka hwalf båcle uti

Wimingsrummen ochKcillrarne. - b. Lemningar eJter et glt rundl Tortt hwars 9 ulnars tiocka

gråstensmurar intaga en widd af 3I alnars Diameler."

Huset A måste vara samma hus som 100 år tidigare benämndes fatbur och sannolikt

detsamma som fanns på Trolles tid, om än präglat av föråndringar genom tidens härjningar.

Tornruinen sombeskrivs underB var uppenbarligen resterna av en medeltida kastal. Sådana

upplordes bland annat påviktiga farledsplatser undef tiden 1 100 till 1300. Den rnest berÖmda

var tornet i Stockholms slott. Det märkvärdiga med Fållnäs-tornet är att läget inte sarskilt

väl ansluter till någon viktig farled eller handelsplats, men framför allt att dimensionen i

markplanet tycks ha varit större än Tre kronors-tornets dimension i Stockholm. Fållnås hade

alltså aldrig bebyggts med den ståt som var vanlig på stormaktstiden och återställdes efter

17l9 blott nödtorftigt

Mannen som bekostade återuppbyggnaden efteren generalplanav arkitektenErik Palmstedt'?r

1781 varDavid Henrik Hildebrand - "den rike" - som förvärvalgården 173 8 I samband med

arvsskiftet efter modern tycks Hildebrand ha insett det opraktiska i att ha egendomar kring

land och rike. Han sökte dårlor samla alla innehav till Södermanland. De första stegen blev

forvärvet av Fållnäs och inlösen av syskonens delar i Ericsberg påloljande år. Han fann snart

att egendomen trots sitt stora omfång var föga ekonomiskt givande. Därför riktade han sitt

intresse mot andra arv och forvärv, av vilka de fornåmsta blev Ericsberg med Forssjö bruk

och Bysta med Brevens bruk. Under senare delen av sin levnad vidtog Hildebrand åtgärder

for att trygga sina efterkommandes framtid genom att 1778 inrätta tre fideikommiss,

Ericsberg, Bysta och Fållnäs.
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Under tiden mEllan Bodings karta över bebyggelsen 1767 och Palmstedts genetalplan 14 år

senare skedde en del forändringar med byggnaderna - vissa ftirsvann, andra tillkom. Den

odaterade kartan med kompassrosen har således samma byggnader runt fiigårdens fyrkant

som Bodings karta, men ladugården har fått en tillbyggnad. Kastalresterna är borta. Våster

om manbyggnaden har ett ganska stort hus tillkommit, liksom sydost om densamma. Båda

dessahus är forsr.unna i Palmstedts plan. Kanske ärBodings karta ett förslag till nybebyggelse?

Har Hildebrand möjligen forst haft en mindre ambitiös tanke om hur gården skulle bebyggas

men sedan åndrat sig till formån ftir en mer godsliknande plan i enlighet med tidens

uppfattning? Det senare skulle kunnabetyda att han från början inte hade tänkt sig att Fållnäs

skulle instiftas till fideikommiss.

Gabriel Bodings kartbeskrivning 1 767

Wid Folln(js S(itesgård dr: Lit.q. Et urgammalt stenhus merenclels af gråsten upnurq(lt ned slarcka hwalf
bdde uti Ilåningsrunmen och Ktillrarne. b.Lenningar efer et glt rundlI'om hwars 9 alnars liocka
gråstensmurar intaga en vidd al31 qlnars Dianeter. Af detta Torn son i Heclna tider skal warit en

Wikinge Fdstning (jr ticl efter annan mycket ned rtfwit och i synerhet har pd några och 20 dr dess

qwarlenrnade högd til 6 ir 7 alr blifirit Ininskad, sd at allenasl I t/1 d 2 alr högd afver dess grus nu dr
syntig. c. Fogclebyggningen. d. Ivlateriqlbod. e. f. Ganla stall. 8. lvliölbod. h. Spanmålsbocl. i. Lodugdrd.

k. Et gammalt Gethus uli Kdll(jngen. L Malthus och Sneclia. n. Tegelugn. n. Tegellada och Bathus p.

Fisksump. q.r. Lemningqr efler en ganunal Kalckugn och Snedja sotn ligga ttid ()oddagatorpet och

bercittas hafwq hördt til Follnas.
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Hildebrand, David
Henrik, 1712-l791,
ryttmdstdre. SYenska

Portrdttarkive t,

Nqtionalmuseunt

Den sammanhållande kraften i den Hildebrandska lorvaltningen av egendomar, j ärnbruk och

manufakturer var en högt betrodd man, löjtnanten Anders Lidstrand22, född 1703 
' 
som 173 9

kommit i Hildebrands tjänst. Hildebrand och Lidstrand hade kommit i kontakt med varandra

i unga år, då båda tjänstgjorde i franska arm6n, och senare vid Våstgöta regemente' varifrån

bådatogavsked1739'Lidstrandåtnjötsinuppdragsgivaresoinskränktafortroendeoch
lönadehonom med en gränslös omsorg om förvaltningen, så att dennai alltblev framgångsrik

Framgången gällde inte minst inomjordbruket. Till sist fickLidstrand mottaga riddartecknet

av vasaorden, då denna instifta des 17'72, för att"ha gagnat det allmdnnT med minst 3000

tunnorsspqnnmåImeraframskaffandeurjordencindenhonårligenförutburif'.vidsitt
frånftille 1779 donerade han till sin uppdragsgivare all sin egendom, däribland Mälby gård

i Ösmo socken, trots att arvingar fanns.

Hildebrands dotter Agneta Sofia gifte sig 1784 med carl Göran Bonde23 från Fituna i

sorunda. Den unga makan dog redan efter fem år. Bonde blev därmed lormyndare for äldste

sonen Knut Henrik, den nye fideikommissarien till Fållnäs, samt forvaltare av, förutom

Fållnäs, även andra Hildebrandska egendomar - Håtunaholm i Uppland, Sikfors bruk i

Västmanland samt Tapila i Finland, senare också Nynäs med Oppeby och Grinda i Bälinge
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Bonde, Carl Göran,
1757-1840,

Iriheffe, överste,
generaladjxtant.
Svenska Portrdtt-
arkivet, Nationql-
museum

socken. Carl Göran Bonde är.vde 1799 fiidernegården Fituna i Sorunda. I lodelsesocknen

levde hans minne länge på grund av den aktning hans många goda egenskaper givit upphov

till. På kyrkogården i Sorunda kan man än i dag se hans minnesmärke med inskiptionen
"Utmiirkt med höga yttre utmärkelsetecken, vann han genom enskilda dygder än högre i

medborgarnas aktning".
I rikets tjänst blev Carl Göran Bonde än mer uppskattad. Student i Uppsala 1769, ftinrik vid
livgardet 1775, en av faddrarna vid konprinsens dop 1778 och uppvaktande kavaljer hos

denne 1782-89 blevhan generaladjutant hos hertigKarl 1789 och överste och generaladjutant

hos kungen 1792. Samma år blev han överstekammarjunkare och ledamot av rikets allmänna

beredning. Därefter utnämndes han till chef for drottningens hovstat 1802 och utsågs att

deltaga i ombesörjandet av subskriptionen for Södertälje kanal och slussaktiebolag 1806.

1810 erhöll han avsked från hortjänsten och blev 1818 en av rikets herrar. Bonde dog på

Nynäs i Biilinge 1840, vid 83 års ålder. Som uppvaktande kavaljer sägs han ha vunnit den

egensinnige unge kronprinsen GustafAdolfs tillgivenhet och örtroende, vilket tyder på takt

och klokhet. Om arbetslivet på Fållnäs under Carl Göran Bondes tid finns vittnesbörd

bevarade, niimligen nära 70 brevrapporter från åren 1796-1799, skrivna av gårdsfogden Eric

Brodin till "Högwälbome nådige Herr Baron". Här beskivs det dagliga arbetets omsorger

och vedermödor, glädjeämnen och sorger.
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Eric Brodin varfodd 1752. Han komtillFållnäs från Ericsberg i StoraMalms socken. Brodin

var då nygift med dottern till gårdsfogden påFållnäs, Lars Öijer. Makan Agneta, fildd 1760,

hade vid unga år kommit till Ericsberg och återvände nu till Fållnäs som gift. Familjen
,.disponerade" på livstid 1/4 frälsehemmanet Östra Oxnö av fideikommisset. Hemmanet

kallas i gårdshandlingarna "donationshemmanet". Den blivande gårdsfogdehustrun hade

samma fijrnamn som Hildebrands hustru och dotter. När hennes forsta barn, en gosse, öddes

1785 fick han i dopet namnen David Göran, ochbland dopvittnena märktes David Hildebrand

och Carl Göran Bonde med fruar och barn samt Carl Görans far Jöns Alexander Bonde på

Fituna. Familjen Brodin var bosatt på Oxnö redan under Eric Brodins tjänst på Fållnäs

huvudgård, och på Oxnö dog han 1826. Ijänstens anknytning till Oxnö iir intressant genom

att efterträdaren Lars Pettersson, som kallades inspektor, samtidigt arrenderade

grannfastigheten Södra Svärdsö. Gårdsfogden Lars Öijer hade sannolikt också anknytning

till denna godsets mest avlägsna del, eftersom Öija, den ö där Landsort är beläget, vid denna

tid ingick i fideikommisset. Redan i Trollesjordebok 1498 nämns Svärdsö som brukat av en

godsets ftirtroendeman, nämligen skepparenNils. Trehundra år senare stadgas att "den som

bor på Svärdsösund som skeppare skall fora storbåten".

CTODSETS OMFATTNING OCH DE ANSTÄLLDA

Enligt Arvid Trollesjordebok 1498 omfattade godset sätesgårdarna Fållnäs och Ristomta,

24 rå- och rörshemman och torp på Lisö, I 1 frälseskattegårdar, kronoskattegårdar och torp

"uppe i Sorunda" samt en frälseskattegård i Torö socken.

Är 1800 hade omfattningen - utöver de båda såtesgårdarna - vuxit till23 rå- och rörshemman

och 16 torp på Lisön, 12 frälseskattegårdar, flira kronoskattegårdar och åtta torp "uppe i

Sorunda" samt Sra frälseskattegårdar och 1/8 kronoskattefiske i Torö socken. Sammanlagt

var mantalen 17 7/2.

De i fideikommisset ingående ägorna hade en arealpä4 044 hektar'?a med en utsträckning i

norr/söder på över tre mil - dockvarjordinnehavet ej sammanhångande norr om huvudgården.

fu 1498 fu taoo fu taoo

Antal Antal Mantal

113

Godsets omfattning

Fållnäs sätesgård

Ristomta sätesgård

Med rå- och rörshemman På Lisö

Torp på Lisö

Uppe i Sorunda frålseskattegårdar

konoskattegårdar

torp
I Torö socken frålseskattegårdar

konoskattefiske (Öija)

I Ösmo socken kronoskattegårdar

1l 12 7 l/2
4 2314

8

| 4 1l/2
I l/8
1 r3/4

Summa: 24 3/8

1

24

12
23 5 3/4

l6
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Tidigaste skrdtliga be kigget

l.Frönäs
2.Kalvnäs
3.Kalvnäs
4. Svalbo
5.Ärnas
6.Vreta
7 . Stenbacken
8.Maskbol
9.Bredstäk
l0.Stäket
I 1. Stennäs

l2.Bredbol
13. Skärlinge
14.Svåirdsö

15.Hästnäs
l6.Bro
17.Tåbol
l8.Näset 2
l9.Näset 3

20.Bromsätra
2l .Krårkskär
22.Lindholmen
23.Maren
24.Dyvik
25.Skfiäll
26.Backen
27. Grönsö
28.Torpet
29.Berg
30.Södra Rissle
3 l. Sandvik
32.Näset 4
33.Näset 1

34.Näset 5

3 5.Lövhagen
36.Tegelladan
3 7. Österiing
3S.Bodalen
39.Vårdkase
40.Stora Marsta
4l.Lilla Marsta
42.Nybygget ca

43.Goddagarna
44.Norra Rissle
45 . Stenberga

46.Nytorp

1498
1498
1498
1498
1498
1498

1498

1498
1498

1498
1498
1470
1498
1498 (Norra)
1498
1498

1498

1498
1498
1498
1693
1630

1693
1630
1565
1773

t773
1573

1653

l8l6
1653

1498 (Känet)
1498

1498
1653

t730
l718
1718

1653

1705
1800
1745
r773
179',1

1653

48. Svalsta södergård
49. Grimsta södra (Stenkulla)
50.Grimsta
5l.Tibble
52.Hoxla
53.Billsta
54.Norr Emby
55.Källsta
56.Kiillsta kvarn
57.Aska
58.Västra Oxnö 1573

59.Östra Oxnö 1693
60.Södra Sviirdsö 1693

61.Miilby
62.Karlsnäs efter 1800

47. Sjöåker fd. båtsmanstorp
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1773 är 259 personer uppfbrda i mantalslängd över befolkningen på Fållnäs säteri och i Lisö

rote ("Ertract afmantals längdenför Sotholms hcirad pro anno 1773" 2s,bilaga l). Fyrtio

år senare redovisas ytterligare 33 personer, vilket motsvarar en ökning med O,3 Yo per är.

1773 års uppgifter är detaljerade i fråga om social ställning och åldersgrupp. På sätesgården

på tre mantal återfinns gårdsfogden Lars Öijer, dejan samt fem driingar, varav en gift, och

fyrapigor. Den gifta drängen och hans hustru hade fyrabarn.Inalles fanns alltså l6 människor

på gården.

Landbogårdama var 24 pä sammanlagt 5 314 mantal. Där bodde 22 bönder och 22

bondhustrur. Två bönder var änkemän och två hustrur iinkor. Av änkorna hade den ena två

driingar i sin tjiinst, den andra en dräng och en piga. Av ånkemännen hade den ena en dotter

och en måg på gården, den andra vuxna barn, en son och en dotter. I de övriga 20 gifta

böndernas hushåll fanns en måg, sex arbetsfora söner och 17 drängar samt fem arbetsfora

döttrar och I I pigor. Sammanlagt bodde på gårdarna 51 wxna män och 4l vuxna kvinnor.

Bam under 15 år fordelade sig pä 23 pojkar och 31flickor.

Av inneboende foriildrar och svårfijräldrar äldre än 63 år var sju män och 14 kvinnor. Av de

senare var änkan Ingrid i Brebohl 70 år men stod ännu som bonde for gården med hjälp av

två söner. I Skriihäll bodde forutom bondfolket med anställda också den "skröplige

utfattige" båtsmannen Oxelquist med hustru. De flesta över 63 år är antecknade som

"skröplige" och pigan Stina på Stennäs som döv.

Mantalslängden upptar 19 torp av vilka tre är antecknade "raserade" - Grönsö, Kärret och

Åkermarken - och ett, Bodalen, "öde". Två är bebodda av personer utan arbetsskyldighet,

nämligen Kråkskär, därman och hustru var över 63 år och "utfattige", samt Kronoberg, där

dottern Anna skötte sina "skröplige och utfattige" foräldrar. Torpama på Österäng och

Lindholmen var ogift respektive änkeman. Den förra hade en piga i sin tjänst, den senare en

vuxendotter. Den ensamme torparen påRissle klarade sig utan kvinnlig hj älp. Påtorpen fanns

alltså 13 arbetsforamån och 12 kvinnor, vidare 13 pojkar och 14 flickor samt"modern" Gun

i Dyvik som hade "fattigdel". Män över 63 år saknades, men sex gamla kvinnor fanns, bland

dem den 99-åriga modern till "sjukliga" Ingrid på Sandvik. Lindboms änka, inneboende på

torpet Bromsättra, levde "i stor fattigdom", och änkan Agneta på Nytorp "tiggde". I
genomsnitt räknade landboböndema sju personer per hushåll och torpen knappt Sra och en

halv, vilket svarar mot skillnaden i åkerareal och kreaturshållning.

Uppgifterna i mantalslängden ger en bild av de sociala förhållandena vid Fållnäs säteri under

1700-talets sista decennium. Denna tid är slutet på en mycket lång epok av likartade

omständigheter. Mantalssatta landbogårdar är gamla, som regel äldre äntorpen. I den senare

kategorin tillkommer sedan ytterligare några ännu under 18O0-talets början. Kontinuiteten

är utpräglad vid generationsväxlingar bland brukarna. Drängar och pigor följer efter som

bönder och bondhustrur eller torpare når foråldrar och svärföräldrar åldras.

En jåimförelse mellan 1'773 års mantalslängd och 1788 års lorteckning över bönders och

torpares skuldkonton pä 24 gärdar och 15 torp visar, att samma brukare återfrnns på 15

gårdar och åtta torp. Uppgiftema tyder på att brukarens ställning som bonde eller torpare

varade i 30-35 år, vilket väl svarar mot en generation. Man kan räkna med att brukningen

övertagits i25-årsåldern och varat till 50-60-årsåldern. De nya namn som forekommer 1788
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antyder, att söner tagit över på sex av de l0 gårdar som bltt brukare, men på bara ett av de

sju torpen. Å andra sidan är det väl sannolikt att även mågar finns bland efterträdarna, vilket
ju ej kan upptäckas genom namnen. Frälsebonden eller landbonden hade i motsats till
frälseskattebonden ej bördsrätttill gården. Här tycks dock bördsrätt ha tillämpats i praktiken.

Ibilaga l0 ("Exempel på landbogårdar, torp och deras brukare på Fållnris ") redovisas en

sammanställning av uppgifter ur Arvid Trollesjordebok 1498, ur 1693 års skattelängd, ur
1773 ärs Extract afmantalslängd, ur 1789 års skuldlorteckning (blott de skuldförda) samt

ur 1865 års gårdsforteckning över arbetsskyldigheter, avrader och penningarrenden.

Jämsides med landbönder på ypperligt frälse och allmänt frälsefanns frälseskattebönder, som

ägde sinagårdar, men vilkas ränteskyldighet till konan hade såltstill en adelsman. Dessahade

alltsåatt erlagga samma skatt till adelsmannens gods som de annars skulle ha betalat till staten.

Skatteköp av detta slag hade gjorts i ett stort antal i hela Sorunda. Eftersom skatter/avraden

i stor utsträckning betalades med varor/persedlar, gjordes årligen markegångsvärdering av

varorna.

En sådan forteckning, "Repartition af nedanskrefne Hemmans Frcilse Skatte Rdntor till
Fållncis ?-idei Commiss År 1818 ", återges som bilaga 2, i faksimil.

JORDBRUKET OCH DESS ORGANISATION6

Sätesgårdens egen brukning var av liten omfattning i förhållande till godsets omång och

olorändrad över minst 300 år. Tvåsäde, d v s halva åkern iträda, var regel; därmed blev årligt

utsäde blott 120 tunnor. Lisöbönderna sådde fem tunnor per gård och torpen hälften så

mycket. Gårdarna uppe i socknen sådde 8-10 tunnor per gård. Den blygsamma

spannmålsarealen på Lisön uppvägdes av rikt fiske och stora ångs- och betesmarker.

Förhållandevis liten åkerareal vid säteriet var regel i liknande godshushållning och hade sin

forklaring i att transporter inom gården blev betungande vid långa avstånd. Än mer vägande

var att lönearbete i jordbruket dittills aldrig haft stor omfattning. Annu under 1790-talet

utfordes nästanallt arbeteavbönder såviil påFållnäs somi landeti övrigt. På säterietvar några

fåbefattningshavare löneanståillda: gårdsfogden, ladugård sdej an, trädgårdsmästareq fiskaren,

skepparen, skärvaktaren och skaffaren27, samt några pigor och drängar. Men även sådana

befattningshavare uppbar som regel en stor del av lönen i form av brukning. Arbetet vid
huvudgården utfordes av bönder och torpare, de forra med tre dagsverken per vecka, de

senare med två28. Arbetstiden räknades sommarhalvåret från klockan 5 på morgonen till
klockan 8 på kvällen med tvåtimmars middagsvila och med rast for- och eftermiddag. Under

vinterhalvåret arbetade man så länge ljuset varade och hade blott en timmes middagsvila

under den mörkaste tiden. Lisö bönder gjorde dagsverken till Fållnäs, men bönderna på

godsets gårdar i Sorunda arbetade i rättarlagen på Billsta eller fustomta.

Sätesgårdens arbetsbehov tillgodosågs alltså genom dagsverksskyldighet. Enligt 1773 ärs

mantalsuppgifter fanns 24 landbogårdar med skyldighet att utlora tre dagsverken per vecka.
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5l arbetsfora miin på dessa gårdar skulle alltså göra 72 dagsverken, vilket gör 1,4

veckodagsverke per vuxen man. En del dagsverken, framfor allt vid skörd, giordes av kvinnor

och kallades hjon- eller hjiilpdagsverken; två sådana riiknades som ett mansdagsverke' I
realiteten kom därlor i genomsnitt blott något mer än ett dagsverke per vecka att åvila

maffren. Extra dagsverken mot betalning lorekom även'

13 torp hade dagsverksskyldighet; 13 arbetslora män och 12 kvinnor skulle tillsammans göra

26dagsverkenpervecka.Densammanlagdamängdendagsverkentillsätesgårdenfiån
landbogårdar och torp blev diirmed 96 dagsverken per vecka med sex arbetsdagar, eller 16

pe. aug. ,.Överdagsverkerf' betalades särskilt. Dagsverksskyldigheternas fullgÖrande

Lol6rdes noga. För dem som inte kunde läsa användes dagsverkssticka, som bestod av två

hälfter. I stickan skars in ett märke som foljde varje hiilft. På så vis kunde bonde och

gårdsfogde kontrollera varandras riikning. Självhushållningen var helt dominerande. En rad

arbetsuppgifter avräknades mot dagsverken - nätbindning, tillverkning av tågvirke, gångbud

till Stockholm och västra Nynäs i Biilinge socken, skjutsar samt vaktande av fiskevatten och

skogar. En ny gårdsfogde som inte kunde något om fiske instruerades att "snarast ge sig ut

i skären lor att lära" om detta. Mannen skulle också ha tillsyn över böndernas vedbackar så

att inget olovligt awerkades.

Kreaturshållning och bete

Kreaturshållningen var omfattande. Tyvärr finns ingen uppgift från 1700-talet. Men 1814

redovisas på Lisö 85 hästar, 14? kor, 39 ungnöt och 248 får men ingen oxe och inga svin2e.

Antalet hästar var anmärkningsvärt stort, vilket stöds av Dagny Hedenstiemas studie över

näringslivet i Sotholms hiirad 164030. Mönstret påLisö awiker markant från häradet i övrigt'

Nils Andersson

'Småldndsk
oxdnft'.
Stdtens

Konslmuseer.
Nqtional-
museum
D 53.069
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Kanske ägnade sigLisö-böndema åt uppfo dning for forsälj ning eller åt körslormot betalning.

I vilket fall som helst ar forhållandet gåtfullt.

Av kreaturshållningens omfattning forstår man att Lisö måste ha varit ett starkt betespräglat

landskap med obetydlig skogbevuxen areal. Detta bekäftas av en inl aga 172531 , van ägaren

betygar "att man endast med svårighet bränsle och stängselvirke sammanbringa kunde". När
man i ett av Brodins brev3z läser om vedhuggning, så visar det sig att denna utlors på en av

öarna utanför Lisö. Vid godsets fullgörande av byggnadsskyldighet på komministergården

i Sorunda köper man de flesta stockarna, trots att skogsmarken omfattade stora arealer.

Allt bete togs till vara. Om somrama fordes ungdjur och får över till godsets många öar i
Himmer- och Svlirdsfardama. Fåren fick sedan om höstama beta på stubbåkrarna for att
därmed nyttiggöra groende spillkom och tappade ax. Kreatursgödseln hade avgörande

betydelse lor långvarig bibehållande av åkermarkens produktionskraft. Därfor hölls så

många kreatur som möjligt över vintem.

Svag utfodring och småväxta djur gav mycket låg mjölkavkastning i storleken 500-800 liter
per ko och är = 25 kg smörfett. Kalvningsintervallen var långa - i breven nämns upp till tre
år33. All mjölk användes ej till smörframställning, eftersom kalvuppftidning också var viktig.
Vid svår missväxt krävdes nödfoder for att hålla djuren vid liv - gammal halm, fina kvistar
med löven kvar och grön vass. Sorpa, som omtalas ibreven3a, var en uppblött blandning av

halmhackelse, agnarm.m., ibland ävenmossa. Efterlångvarig undemäringhärjade sjukdomar

svårare iin eljest bland människor och djur. Ännu i maj måste postbudet spänna håstarna från

känan och lämna den påvägen"ledandes hästarna" hem35. Brodin skriverockså: "Böndernas

hästar så magra att jag inte litar på dem utan tar gårdshästarna."

Ett ungnöt av hankön, som kastrerats och körts in, kallades stut; en fullwxen stut kallades

oxe. Såväl hästar, kor och stutar användes som dragare på torp och smågårdar. På större
gårdar anvåndes mest oxar. Ädre oxar göddes på bete lor slakt efter sommaren. Vid
lorsäljning på marknaderna hade oxar och andra kreatur lordelen att kunna transportera sig

själva, men vandringen hade minskad vikt till följd.

Oxar och stutar från Småland köptes på marknaden i Södertiilje for gödning och senare slakt

i Stockholm36.

Växtodling och missväxt

I Dagny Hedenstiernas ovan nämnda studie över näringslivet i Sotholms harad 1640

redovisas en genomsnittsskörd av 14 tunnor spannmål per bonde. Av skörden gick då

3 1/2 tunna i skatt, I l/2 i tionde till kyrkan och 4 till utsäde; 5 tunnor blev över for egen

konsumtion samt i basta fall någon florsäljning. Vid 1700-talets slut hade skördarna ökat
något men samtidigt tenderade befolkningen att öka snabbare.

Under hela 1700-talet och fram till 1820-talet var marginalen mellan knapp forsörjning och

svält så liten, att måttlig skördenedsättning blev svår att överleva. Två svåra missviixtår per

decennium var vanligt, och viss import av spannmål förekom årligen. Sådan ar bilden for
landet som helhet. Men lokalt var skillnaderna i fråga om forsörjning större, eftersom

transporten av ett såtungt varuslag som spannmål var dyrbar, om den ej skedde medbåt. God

skörd i en del av riket lindrade därlor föga i andra delar med svag skörd.



Avkastningen i genomsnitt var ca 6 1/2 tunna per tunna utsåde. Lägsta skörd var 100 tunnor

mindre än medelskörd, vilket kan synas måttligt, men det skall då beaktas att man levde på

marginalenvid normal skörd. Annu sämre var det for keaturen som skulle livnära sig på halv

foderskörd. Avkastningen per tunna utsäde kallas korntal. I det här fallet är korntalet alltså

6 l/2, vilket är forhållandevis hogt for tiden. Korntal på 3 och 4 var inte ovanliga, och ännu

lägre tal forekom på öamai skärgården. Komtalen varierade med klimatet och kreatursstockens

storlek i forhållande till åkerarealen. En period kring mitten av 15OO-talet var korntalen lika

höga som kring 1800, däremellan lägre. Det höga korntalet på vete i tabellen forklaras av att

blott den bästa och starkast gödslade åkern besåddes med detta sädesslag. Svag foderskörd

medforde också ett annat bek]'rnmer än svältlodda kreatur, nämligen liten tillgång på

stallgödsel vid nästfoljande års vårsådd.

Skördestatistik {iir växtodlingen vid FåIlnäs åren 1796-1800

I bevarad skördestatistik for den årligaväxtodlingen kan avkastningen itunnor spannmål och

lass hö avläsas på foljande sätt:

Årtal

Höbcirgning i lass

Spånnmål avkastning per

tunna utsäde

Vete tu/tld

Råg dito

Ärtor dito

Kom dito

Hovre dito

S:a tunnor skörd

9:5 38 12:1 10:0

6:8 5:9 7:9
'7:1 '/:3 2:9

7:4 11:3 6.3

4.5 5:9 2'.6

1796 1797 1798 1799 1800 Medeltal
Skörd Dito per Utsäde

totalt tld ttfl
455 444 209 402 533 408

6:4

7'.9

1:0

7:4

4'.4

9:8

6:8

5:5

6:8

4:5

'792 770

9:4

6:9

4:8

7.8

4.4

6:6

5:6

64 5

1:3

t2'7
36:5

120.6827 812 669 752

Brukning av åkerjorden skedde med årder - plogen kom forst något senare. Därför kunde

inte näringsrika tunga lerjordar användas på annat sätt än som permanenta slåtterångar.

Harvarna var pinnharvar med trä- eller järnpinnar. Sådden utfördes för hand, och vårsäden

stöptes ibland i gödselvatten för att främja snabb groning. Skörden utfordes med lie ellermed

skära då halmen var kort. Säden bunden i kärvar eftertorkades i rian, där man ibland

anordnade en eldstad så att rökgaserna bidrog till torkningen. Det senare torkningssättet

användes dock ej till brödsäd.
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Jakt och fiske
Jakt bedrevs både for att skaffa vilt, som var eftersök till nådig barons matbord, och for att
hålla rovdjuren tillbaka. Brevens berättelser om hur man lyckades avliva varghonan3e med
hästkadaver som lockbete och om "älgstuten"{, som stupade fiir ett välriktat skott, vittnar
ombetydande engagemang. PåLisö finnsör övrigt namnet " S kallängen", vilket minger om
att man här bedrev skalljakt en gang i tiden, sannolikt på varg. Det atbara bytet/bestod,
forutom av älg, av tjäder, sjöfågel och harar, under det att rådjurvid denna tid helt saknades
i Svealands landskap.

Faunan inrymde ännu i början av 1900-talet stationär lorekomst av utter, pilgrimsfalk, berguv
och tjäder - arter som numera alla är örswnna eller mycket tillftilliga Nya djurarter, som har
tillkommit i sen tid, är rådjur och vildsvin. Ägstammen har okat kraftigt.
Fisket levererade strömming till forsäljning och naturaavlöning. I ungeftir vart tredje brev
nåmns att fisk sänds med till hushållet i Stockholm for att användas eller forsäljas. Fisken var
av många slag - sik, flundra, lax, simpa och torsk. Gädda och abborre nämns ej vid namn utan
tycks ha gått under begreppet fisk. Märkvärdigt är att ingen ål omtalas. Ålfisket har ännu
betydande omfång i denna del av skärgården. Bönder och torpare hade rått att fiska på
godsets vatten och bedrev regelbundet fiske, framfiJr allt om vårarna. Arrende ör fiske
betalades av Trosa "skärborgare" ochLandsorts lots- och $rpersonal. Tillsyningsman över
fisket i de vidsträcka J,ttre vattenområdena var "skärvaktaren", som fram till mitten av
1700-talet hade sin bostad på Kråkskar, en liten ö öster om FiIiing.

Försålda varor
Man kan ungefiir beräkna hur mycket avredovisad skörd som forbrukades i egen hushållning
genom att räknabort utsädet och det forsålda. Man finner då att en dryg tredjedel av säteriets
spannmålsskörd, övervägande råg, kunde säljasa'.

Kreaturshållningens viktigaste saluvara var smör. Försåljningen hade stor betydelse ör alla
gårdar, stora som små. I bondehushållning var smör en llxvara ändatill framemot 1800-talets
slut. Smör gjordes lor lorsäljning i närmaste stad och användes i det egna hushållet endast
vid högtider. Varor från kreaturshållningen såldes enbart i Stockholm på grund av det höga
priset dår, strömming däremot i Nykoping eller Norrköping.
För att få en uppfattning om varornas priser kan man jiimfora med värderingen av arbetet.

Ett bondedagsverke mot penningbetalning - vilket i sig var sällsynt - betalades med 8
skillingar. Sex dagars arbete, en arbetsvecka, innebar alltså 48 skillingar: I riksdaler
silvermynt i lön. Rågpriset var 5 riksdaler per tunna om 105 kg. En tunna råg motsvarade
alltså fem veckors arbete. Äggpriset var, enligt brev 7, 12 skillingar tjoget. Ett tjog ägg
kostade alltså l/4 riksdaler i lokalt pris, vilket motsvarade nästan två dagars arbete.

Samfiirdsel, transporter och vägar
Den saluforda mängden spannmål utgjorde årligen 30-40 ton. Det år en mängd som ungefiir
motsvararvad ivåra dagaren storlastbil med släp rymmer. Lastning, transport och avlastning
med lossning i Stockholm kråver nu ca fira timmar med chaufbren som enda arbetskraft.
1797 erlordrades 24 oxar med72bönder for atttransportera 42 tunnorkorntill Stockholma3.
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Nils Andersson "Sorunda bönder på vdg till Stockholm för att

lörsdlja virke". Nqtionalmuseum D 56.950. Foto Åsq Lundön

Med hektolitervikten 70 kg och 1,46 hektoliter per tunna blir mängden korn 4 300 kg eller

360 kg per skjuts. Vinteröre rådde, vilket gjorde transporten lättare än året innan, då 3 780

kg råg fördes med samma fora men vid barmark. Avståndet var via landsvägen ca 6 mil enkel

resa och krävde ibland hela tre dygn fram och åter. Ibland användes storbåten, som i ett breva

rapporterades segla 20 tunnor rågtill Stockholm. Sannolikt foredrog man ändå landtranspoft

for att undvika risk förvattenskada till sjöss. Fisk for lorsäljning var mindre känslig for vatten

och fukt och seglades till Nykoping och Norrköping. Där fanns god marknad, ty behovet av

strömming i inlandets jordbruksbygder var stort. Långväga transporter på sjön kunde sluta

med skeppsbrott; så var fallet med det strandade fartyget vid Sågsten på Torö45. Lasten blev

då som regel forlorad i sjön eller stulen av ortsbefolkningen. När överhetens representant

kom till lorlisningsplatsen, fanns föga kvar att rädda. Landsvägarnas behov av underhåll och

forbättringar löstes genom vägunderhållsskyldigheten. Denna fullgjordes dels inom godset

på de egna vägarna, dels också på sockenvägarna och de genomgående riksvägama.

Lisöbönderna hade en vägsträcka vid Pilkrog i Järna socken på andra sidan Mörkö att

underhålla. Dit hade man 5-7 mil enkel resa beroende på var man bodde. Arbete for
vägunderhåll liksom lorande av foror räknades av mot dagsverksskyldigheten. I
konobetjäningens skfldighet ingick att tillse att vägunderhållsskyldigheten uppf,lldes6.
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Fållnäs, Billsta och Ristomta gav godset nedanstående inkomster

arrenden samt landbo- och skattehemmansräntor:

Riksdaler
220

957

85

I
4

NÄGRA NEDSLAG I GÅRDENS OCH DE ANSTÄLLDAS EKONOMI

Ekonomisk redovisning ftir tiden 1/10 L798 - 3019 1799

Bevarad ekonomisk redovisning ör ett helt års verksamhet, fr o m sista kvartalet 1798 t o

m tredje kvartalet 1799, visar att godsets inkomster totalt uppgick till3 629 riksdaler medan

utgifterna belöpte sig till 887 riksdaler.

for örsålda varo/7,

Kilogramas

3 750

20 107

I 534

I 19 lispund
85 lispund

6ll lispund

2lispund
24 lispund

236

S:a 25 627

I012
722

5191
17

204

S:a 7 149

Vete

Råg

Korn
Hawe
Årtor

32 tunnor d ca 7 rdr
192 tunnor d ca 5 rdr

16 tunnor å ca 5 rdr

2 tunnor d ca 2 rdr

MjöL, stålkvarn!'
samsikfo

rågmjöl
kornmjöl
vetekli

Smör

Ost

7 oxar, 2 tjurar, I ko

6 gamla får
93 dilamm
25 gödkalvar

Flcisk

Fisk

Strömming
Fiskarrenden

UI

S : a lantb ruksp r o du kter

Lqndbordntor /rån Lisö

Skalle hemmans rdntor

S:a hemmansräntor

103

56
296

I
4

j 3 lispund

6 lispund

32 lispund

I0 tunnor

14 lispund5l

222

I1
274

t5
162

I15

8
77

55

10

156

2832

t47
5t7
664

280

51

272

I 250

t19

3l



SAMMANLAGT:
Lantbruksproduher
Hemmansrrintor

Gammal halm

Jrirn /ran Forssiö bruk

TOTALSUMMA

Skatter och tullavgift er

Inköpta kreatur

Tj änstefolkets lön och städsel52

Öwiga specifi cerade utgifter

Inlevererat till nådig baron5t

SUMMA

Fållnäs, Billsta och Ristomta gav godset nedanstående utgifter, i kontanta kostnader samt

kassaöverskott:

2832

664

59

74

3629

215 riksdaler

141 riksdaler
'l 75 riksdaler

356 riksdaler

2943 riksdaler

3830 rilisdaler

Det vore intressant att ställa godsets inkomster mot dess utgifter. Men eftersom

internomsåttningen var den största delen och fullstiindig utgiftsredovisning, liksom uppgift

om kapitalkostnaderi form av räntor och forslitning, saknas, blir enresultatbalans ofullständig.

Landbors, torpares och befattningshavares ekonomiska fiirhållanden

Brevens innehåll ger intryck av mänsklig närhet och av beroende människor emellan. Tonen

är respektfull och i våra ögon underdånig. Men samtidigt framskymtar, att man som dräng

eller bonde "själv ville tala med baron' i angelägna frågor. Tydlig är den patriarkaliska

välvilj an i ett brev av den 6 februari 1789 till "välbetrodde" Lars Öijer från David Hildebrand,

vari den senare 6rordnar: "... i anseende till de förflutnaflera tött och ncira inpå varandra

nåra tryckande missv-cixlåren, varigenom våra sncillct bönder under Fållnäs stitesgård

kommit i belögenheten att icke kunnq fullgöra sina stryldigheter, att vi åt ovqnndmnd0

bönder och lorpare skinkt och eftergivit alh vad de titl förlidet års slut oss slEldiga varit.

A t i penningar, stid, varor, dagsverken eller annat så att någon e/terrcikning emol dem ei

må kunnq anstcillas, vilket inspectoren haver dem sctmtliga atl lillkinrugiva"

I befolkningsstatistiken lor Sverige år 1789 var dödstalet högre än fodelsetalet, vilket tyder

på svåra tider med missväxt. Sådana år blev bönders och torpares välf?ird beroende av

godsherrens sinnelag och ekonomiska mÖjligheter. Det kan vara av intresse att se hur

forhållandena tedde sig i början av februari 1789, när Hildebrand och hans maka bestämde

sig for att efterskänka allt till alla, oavsett om skulderna i penningar och säd var stora eller

små. Kanske kan man här ana en sentida efterföljd till rådet i Per Brahe d.ä:s oeconomia att:

,,Nast Gtdz fruchtan och Bönen: atle tijdh sÖkia wijnlaggia och beflrita sigh, om heela

Huusenswälfcird,nylta,gctgochgoodha;ickealtförmyckeseendespåderasegenbåtnad
allend'54.
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skulder i februari 1789

godsets bol6ring över eftersläpande skulder htiftade 58 bönder och torpare i skuld.

är beloppen och miingdema stora, niimligen l5 259 riksdaler kopparmynt och
l/2tunnor såd. I riksdalerkopparmyntvar: l/3 riksdaler silvermyntoch beloppet i silver

5 086 l/3 riksdaler silvermynt. Denna summa tillsammans med spannmålsskuldens

motsvarade ungefiir dubbla viirdet av allt som levererades in i årlig avkastning under

delen av 1790-dlet.

Antal Riksdaler Medeltal Såd

bönder kopparmynt.perbonde tunnor

Medeltal

Gårdar på Fålhtcis
och Lisö

Störst skuld Nils
Olofssoq Näset

Mnst skuld Erik
Erssoq Näset

Torp på Firlln*
och Lisö

Störst skuld Pehr

Andersson i Berg
Minst skuld Jan Jansson

i Tegelladan

Gårdar, övriga
Störst skuld Axel

Danielssoq Aska
Minst skuld Gustaf

Pehrson, Grimsta

Torp, övriga
Störst skuld Jonas

Pehrsson, Rissle

416 69,

45223 10 406

ssl 334

3 041

457

t7

I 396

s974

36 t/2

10

3U2

53

18'

5 kappar

l8

2

I t/2

IU4

)

190l6

107l3

Skillnaderna i skuldemas storlek är påfallande. Av de högst skuldsattaböndemapåLisö hade
några 1l års obetalda skatter å 60 riksdaler kopparmynt per år. Skulderna forefaller i
genomsnitt stå i proportion till brukningsenheternas storlek och antalet personer per bonde-
hushåll. Dessutom har gårdar och torp uppe i socknen väsentligt lägre skuldkonton, vilket
tyder på att Lisö bönder i större omfattning lidit av missväxt på grund av torka. Nederbörden
under vår och fiirsommar faller också regelmässigt märkbart sparsammare från Fållnäs och
söderut än norr diirom.
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I det foregående har niimnts att landbönder och vanliga friilsebönder under 1700-talet hade

större belastning av avraden än krono- och skattebönder. Att så var forhållandet tycks hiir

bekräftas, eftersom motsvarande eftersläpning av skatt ej hade varit möjlig for en krono- eller

skattebonde. Kronan efterskåinkte sällan eller aldrig någon skuld. I enskilda fall jämnades

skillnaden ut genom en godsägares välvilliga beslut, medan motsvarande efterskänkande av

skuld från statlig sida torde ha forekommit mer sällan. Skuldbeloppen påfordes ingen ränta

över åren.

FÅLLNÄSFIDEIKOMMISSET OCH I 8OO-TALETS

FÖR,\NDRINGAR

Man kan finna tiden mellan Trolles jordebok 1498 och Brodins sista brev 1799 säläng att

stora forändringar rimligen borde ha skett. Men så är inte fallet. under dessa 300 år är den

grundläggande strukturen och levnadslorhållandena lika. En minst tre sekler lång period kan

karaktäriseras av Janken Myrdals och Johan Södeöergs uttryck "kontinuitetens dynamik"57.

under 1800-talets fijrsta decennier borjar den ganrla ordningen på godsen sakta örändras.

Godsägaren på Svaneholm i skane, Rutger Macklean, hade visat fordelen med en ny

organisation, diir landbönder ersattes av arrendatorer och statdrängar'

När det nya århundradets vindar bryter ett gammalt statiskt mönster, sammanfaller det med

att en ung flicka, 1804, genom lottning i Svea hovrätt blir fideikommissinnehavarinna på

Fållnäs.

Charlotta Bonde
1789-1865. Målning av

L.S. Sparrgren 1812.

Sv e n skq P o rtr dt tarkiv e t
Nationalmuseum.
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Car I flenrik Ånckarsvtird
1782-1865. Målning av
C.F. v. Breda 1816.

Sv e nska P o rtr cit tarkiv e t
Nationalmuseum.

Den unga flickan, fodd 1789, hette Charlotta Bonde och var dotterdotter till David

Hildebrand. Efter ett upplöst äktenskap gifte hon sig 1810 med överste Carl Henric
Anckarsvärd5s, som kom att såtta sin kraftfulla prägel på utvecklingen frarn till makarnas

från{iille I 865. Mest känd blev han som förespråkare för ståndsriksdagens avskaffande och

som intensiv oppositionsman mot Karl XIV Johan, vilket bland annat medförde åtal för
högmålsbrott. I ståndsriksdagen ivrade Anckarsvård energiskt för sparsamhet och föreslog,

att det indelta infanteriet skulle minskas med 10 000 man, och att alla ministerposter, utom

de i Paris och London, skulle dras in "for att minska den skattetyngda allmogens elände".

Mindre känd blev Anckarsvärd som lanthushållare, fastän han var en energisk sådan. Genom

resor i Europa hade han fått impulser till effektivare jordbruk. Från Sarnuel Owens berömda

verkstad påKungsholmen beställdes sålunda och levererades 1812- 18 14 mekanisk utrustning

för väderkvarn, sågutrustning, hackelsekista och transportabelt tröskverk i gjutgods för två

hästar, till en sammanlagd kostnad av nära 3 000 riksdaler silvermynt. Samtidigt inrättades

en krukmakeriverkstad och påbörjades kakelugnstillverkning. I 8 l7 tillkom ett mejeri, något

senare en ria med järnugn och skorsten för torkning av otröskad säd samt en spannmålssilo

lor 1.000 tunnor med lra fickor och luftningsbalkar efter engelskt mönster5e, sannolikt den

första i sitt slag i landet. För rian och spannmålssilon erhöll Anckarsvärd 1838

Lantbruksakademiens större medalj i guld60. Under förra hälften av I 8 lO-talet upprättades

en karta över Fållnäs åkergärde av f d. löjtnanten vid fortifikationen Johan Fredrik Meijfing,

ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Måttet år alnar och skalan är i l:3000. På nästa
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"Engelska boden"
Spannmålssilon efter
engelskt mönstet

uppslagfoljertvådetaljeravkartaniforminskadskala'Kartanärorientefadfrånnorrmot
,åå... ronturr.na mitt på den högra detaljen visar några ekonomibyggnader med logen i

söder och torkrian i norr. Mangårdsbyggnaden m.m. ligger utanlor kartbilden i sydvästra

hörnet.
,,Follnäs Åkergärde" bestod sedan gamrnalt av"Östra Gärdet" och"Västra Gärdet" på var

sin sida av lanJsvägen. I början av 1810-talet tillkom nyodlingar besådda med hawe, "Ostra

Hafre Gärdef' och "Våstra Hafre Gärdet"'

Gärdena är indelade i tegar åtskilda av öppnategdiken Hurudavloppen utmärks av starkare

linjer. Tegama med sina skiljelinjer är korrekt avritade, vilket framgår av viixtodlingskartor'

därolikagrödoravgränsasmedmotsvarandelinjer.Tegdikenasanslutningtillstörrediken
och huludavlopp överensståmmer likaså Varje teg, inalles nära 400 stycken' har sitt

nummer. Ytan är angiven i tunnland, kappland och tiondels kappland Den stora tegen nr 158

(sevänstradetaljensnedrehögrahörn),sompågrundavsinbelägenhetpåenkulleejhar

samma dikning som de ovriia omfattar alltså 1 tunnland, 25 kappland och 8 tiondels

kappland. Längs landsvägen finns yterligare ett numreringssystem' vilket sammanfor alla

tegar som ligger i samma rad

u""a oorjun iir a samlades åkerarealen till ftirre enheter. Arealen vid huwdgården utökades

vasentlii, tvåsadet avskaffades och6-årig skiftindelninggenomfordes. I växtodlingen ingick

forutonide vanliga sädesslagen vicker, bÖnor, raps, klöver' timotej' morötter' foderbetor'

vitbetor och potatis. För att höja skördarna dikades intensirt' och forutom stallgödsel
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pålordes benmjol, kalk, towjord och"båtgodsel". Det sistnåmndavar latrinfrån Stockholm,

som kunde hämtas båtledes sedan Södertälje kanal blivit fiirdig.

Det intensiva öråndringsverket kröntes med iffättandet av en 5-årig skola på godsets

bekostnad. Från 1827 återfinns skolläraren Samuel Moller i det stora gårdshushållet, och det

är godsägarens fo rhoppnng" om en i barndomenföwcin adförmåga att inhcimta kunskaper

kunde ibland allmogen infölq ett bcittre och cindsmålsenligare jordbruk. ... skall harigenom

enframtid strdngtvittna emot det bortgångrn slagrc, ... att av oeftertcinksamhet, tröghet och

illa beröknad hushållning undanhållit filAdktförförståndsutvecklingenför ett slcigle, som

dagligen derav bliver i ett vrirande behof."

Jordbruket i eget bruk vid huvudgården ökades till 370 tunnland med ett tiotal statdrängar,

nästan alla ogifta och därmed i gårdshushållets kost. Jåmsides utgiordes ett stort antal

dagsverken av torp och gårdar.

De längre bort belägna ägorna drevs från två centra, Skärlinge med början 1820 och Steruräs

från 1841. Skärlinge använde fem tunnors utsäde begynnelseåret men så mycket som 86

1841, vilket år Stennäs redovisade 71 tunnor. Nyodlingsverksamheten var omfattande och

riktade sig inte minst mot låga marker, som genom landhöjningen forst hade anvånts for
slåtter och bete. För nyodling värvades här som så ofta i Mälardalen arbetsfolk från Dalarna.
*16/7 1844 kom dallolket hit".

.,). 1."1.t,,t;Ji jr''::t 't, t.r 1;tirt;t..t ,l: U.r,,tt':,. ,l a'. 'j

Follnris ur Thersners biLlverk "Fordna och nrirvar.lnde Sverige" (del Sadermanland) son ulkom ca
1825. Brodern Aug. Anckarwdrd har tecknat förldgan, en annan broder M.G.A. Mikael Gustal står för
litograferingen.
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Förändringarna innebar att landböndernapåLisön sakta inordnades igodsets nya organisation

som torpare eller statdriingar och därmed forlorade sin ställning som husbönder'

1832 lät Anckarsvärd bygga Karta kalkbruk6', som gav sin ägare betydande inkomster, ca

5 000 riksdaler per år, när driften var som mest lönsam. Kalken levererades från Fållnäs till

Stockholnq varsbehov avkalkfriimsttillgodosågsfrångotliindskakalkbruk. l840utskeppades

inte mindre än 8 700 ton från sådana mot 1 500 ton från Karta. Men konkurrensen från det

sörmländska kalkbruket ökade efter hand och tio år senare såldes i Stockholm drygt 3 500

ton Karta-kalk6'z.

Totalt gav dock godsforvaltningen klent ekonomiskt utblte utöver produkter till hushållet.

Den stora lanthushållningen kan mest uppfattas som ett självhushåll utan penningöverskott.

Förhållandet skapade ekonomiska svårigheter, eftersom investeringarna krävde kontanter.

Bankkrediter fanns ännu ej att tillgå, och fideikommisset fick ej användas som säkerhet. Ur
.,Räkenskaper for Sorunda forsamlings fattigmedel" kan man utläsa, att Anckarsvärd mot

5 %o räntalänade600 riksdaler 1829, som ökadetill 1 400 riksdaler 1832, till I 700 riksdaler

1837 och till 2 400 riksdaler 1847. Dårefter nedsattes lånet till 2 100 riksdaler 1848, men

ökade igen till 3 600 riksdaler 1859. Lånet fungerade tydligen som en stående

checkräkningskredit. Från 1839 lånades på liknande sätt mindre belopp ur kassan av andra

bönder i socknen.

Anckarsvärd hade alltså stora bekymmer med ekonomin, och ibland åven med skörden. Den

16 juli 1857 skriver Anckarsvärd misströstande i sin almanacka: "Red från Skårlinge.

Vårsäden dålig men såmst vid Fållnäs."

Makarna Anckarsvärd avled båda 1865. Vid deras från{iille tedde sig egendomens personal

sålunda:

Fållnås Stennäs Skärlinge Ristomta ÅUy

l0-l
8-
1l
I
9

4

5

I

4

2

I
5

I

Vid Källsta kvam fanns en mjölnare, vid Karta kalkbruk en forman och 9 drängar'

Vid Fållnäs gjordes dagsverken från 5 mantalssatta gårdar och 14 torp = 4 692 6agsverken,

vid Stennäs från 7 torp och vid Skärtinge från 7 mantalssatta gårdar och 9 torp. Antalet

personer var sammanlagt 478, vuav 27 4 på torp och 144 på gårdar.

De spridda gårdarna uppe i Sorunda var utarrenderadejämte gårdama på TorO och i Ösmo,

tillsammans 13 hemman för summa 2 566 riksdaler.
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Statdrängar

Dagkarlar

Skomakare

Skräddare

Inlyses

Änkor

4

I

;

I

3

I



Frälseriintor betalades av 35 brukare från 12 byar med I 765 riksdaler.

Bolslutet ftir 1865 visar en nettovinstfor året om 3 290 riksdalerexklusive friilseskatteriintorn4

efter att I 3 276 riksdaler gottskrivits resultatet ftir "våirdet afNybyggnaderna fladugårdsbygge
på huvudgården] " såsom ökande egendomsvärdet.

Den avsevärda investeringen i ny ladugård om 13 276 riksdaler, liksom andra stora

byggnadsinvesteringar, ftlranledde inga kostnader i form av avskivningar eller räntekrav på

investerade medel. Byggnaderna betraktades som bestående och användbara i evåirdlig tid.

I ett senare skede frrändrades synen på dem så att de kom att uppåttas ftämst som

minnesmärken från en Ilirgången tid utan något ekonomiskt värde.

EN LÄGESRAPPORT FRÅN LANTBRUKET I SORTINDA 1845

"Tabell öfver Laniftbruka i Sorunila Socken af Stockholms Ldn"63

Undertecknat: "Soranda den 24 Januarii 1845. / C.H.Anclarswörd /
å Sorunda Socken Ndmds wdgnaf' .

HEMMAN OCH TÅGNIINT AN:

I. : Stiterier och Frölse

II. : Skaue och Krono
IIL : 87. Torp och Lrigenheter

FORMEDIADTMANTAL
Frrilse

Krono
Skatte

UTSÅDF
Höst-sdd
War-satd

RotfruHer
Potates

Rofvor, skålpund

Foderwtixter, lispund

SKÖRD EFTERAFDMG AF UTSÅDE'
Höst-sdd
Wår-srid

RotfruMer

Potdter
Rofvor

Foderwiixter, lass

47

502

391

617

32

4I

2444

20t2

3064

I20I
124

II.

3

38 7/8

385

203

363

6

IT

1947

1t 17

1953

133

103

136

48

680

240

Summa

47
?

s8 7/8

1023

642

1144

38

52

5071

3369

5837
1334

227

164

820

4l



LASS HO d 24 lispund

Af naturlig cing

Af odlad cng

r697
I4I7

1679

395

254

246

500

320 3696

1812

632

608

1240

548

258

12

1149

363

1485

814

548

273

2

I 166

440

1748

I I03

19 I/6
69 I/2
16 I/8

BEFOLKNING SYSSELSATT MED ÅKERBRUKET
296

. 280
576

249

181

II
517

208

722

352

249

t93

529

228

866

517

Mankön

Qwinkön
Summa

KREATURSAFWEL66

Wnterft)dda
Hcistar

Hornboslap
Drag Oxar

GödOxqr
Kor
Ungboskap

Får
Swin

SommarJödda

HASfuT

Hornboskap

Drag Oxar

Göd Oxar
Kor
Ungboskap

Far
Swin

SKOGSTILLGÅNG61

Hemman som scilia skog

Hemman med skag till husbehof

Skoglösa Hemman

82

82

164

237

7I
I

492

r55

495

382

237

74

2

497

2t2
578

492

6

140

268

80

62

6

r40

304

94

9 1/6

40 5/8

4 1/8

10

28 7/8

t2

JORDMÅN
Emedan socknen ör belögen uti skjrgården, emellan berg, högder och dalar, rir jordmånen

nristan öfierallt omvexlande, så ctt då å högdetne sandjorden cir meisl rådnnde, dalame

hufvudsaktigast bestå af styf lera, på några få stcillen af ler och sandtnylla samt dyiord -

Midt igenom sochten, ifrån norr till söder, dock hufvudsakligast i södra delen, befnnes en,

afflere hundrade tunnland, emellan hemmanenfördelqd, cing, bestaende endast af dyjord,

på ,a"g" stcillen så blöt, qtt, i lorraste somrar, höet aJ arbetame måste med sldpor

uppdragas til I lorrare Platset.
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REDSKAP
Den vanliga plogen nyt|ds mdst - likvcil wid Fållnrx Herrgård den skottska - För ö/rigt af
Allmogen trädstock eller årder för 2 dragare - sladd ochwtilt allmcjnt, rifwensom harf med

raka jernpinnar - Den så kallqde klösharfiven har börjat mycket begagnas wid sådont

nedmyllande - Billharfwar nytlas dfwen men icke allmänt.

BRT]KNINGSSÄTT

Twåscide ör det allmcinnqste, eller hciffien sådd, hcilften trödd - då dfland instcingas på
trridet - På Fållnäs och ditharande utgårdar begagnas Circulationsbruk

AFSÅTTNING

Består hufvudsakligast af trädttirke, sasom bjelknr, sparrar, löcher, stegar, steg och

skottkirror samt flätade korgar som föros till Stockholm 4 d 5 mil hririfrån -Nirgot kol
ditfares

TRAN S P O RTE R O C H C OMM UNICATIO NER

finnas rifuen sjöledes, men begagnas endast af egaren till Fållnds Säteri, emedan ofståndet

från hufvudstaden ör löngre sjö- cin landwögen

BINÄNNGAR
Bestå endast i ofvannämnde trcidhandel samt något granbark som sriljes till garfware i
Stockholm och Sadertelje - Ett Kalkbrukfinnes inom socknen å Fållnris egor, som afstitter

betydligt med kalk sjöwägen till Stockholm, samt ett Tegelbruk som tillwerkar 70,000 mur

och tahegel - Fiske idkas - hu/vudsakligast strömmingsfiske, i sahsjön, samt något

ircjafske - allt till husbehof- Något boskap ochfår srifas till Stockholm, dockhuf'udsakligast

vid Herrgårdarne - swin äfwen av allmogen -

[] 851 var Stockholms lans hushållsallskaps sommarsammankomstfr;rlagdtill Fdllnas. Protokollet

ger en liufull och inftangande bild av lantbruket i Sorunda. Tyvörr påtröffades de efter det att min

uppsats avslutals. Jag har valt att ta med det som bilaga I I - med egen sidnumrering.l

Den storamängden djurinnebar ett intensilt utnyttjande av skogsbetet. Detta år förklaringen

till att hemman motsvarande 16 mantal inte hade skog till husbehov,69 mantal hade skog

endast till husbehov och blott 19 mantal hade skog till örsäljning.

Noteringen om sjötransporter skall ses mot bakgrund av att det sedan gammalt forekom

seglation med "storbåten" vid Fållnäs. Men sedan Anckarsvärd byggt Kartakalkbruk 1832,

anskaffades hjulångaren Engelbrecht, som bogserade pråmar med kalk till Stockholm och i

retur "båtgödsel" till jorden samt ved till kalkugnarna.

Ny fideikommissarie var nu Charlotta Bonde Anckarsvärds brorson Knut Bonde6E, diplomat,

politiker och industriman. Bonde började sin forvaltning av fideikommisset med att skjuta

till 21 712 riksdaler i forlagsmedel. Han dog dock redan efter ryra år. Bondes mycket

kaftfulla änka Florence tog ledningen och giorde kalkrörelsen till en lysande aftir, nu i

aktiebolagsform under namnet Karta och Oaxens kalkbruk. Hennes dotterson HansHenning

von Horn6e tillträdde 25-årig som fideikommissarie 1896, och därmed börjar ett nytt

århundrade, som skulle komma att medlora ödesdigra vanskligheter lor Fållnäs-godset med

dess ålderdomliga struktur.
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NÄR LANDBÖwogR ERSATTES AV GÄRDSDR,A,NGAR MED STAT
ELLERKOSTHÅLL

Ännu vid 1700-talets slut brukades 80 %o av Sveriges frlilsejord av landbönde/o. Att ha

landbönder som godsens största arbetsresurs var en loreteelse som minskade kraftigt under

1800-talets fttrsta håIft. Det var dock lorst efter 1825 som antalet bondebrukade gårdar

minskade drastiskt. Med borjan 1818 hade man lagt den bondebrukade jorden direkt under

hurudgårdens drift och avhyst bönderna, bl.a. på några gårdar i byn Näset och på gården

Skårlinge. 1850 fanns bara sju bondebrukade gårdar kvar på Lisön. Dessa sju gårdar fanns

kvar även 18757r.

Landböndernas villkor, som i det foregående flyktigt beskrivits, var hårda. Så var det för
huvuddelen av månniskoma i den stora bondeklassen i agrarlandet Sverige. Landbönderna

hade trots sin beroendeställning varit loretagare med husbondeställning över egna drängar

och pigor, vilka senare till och med ibland kunde finnas på större dagsverkstorp. Nu intog

penningbetalande arrendatorer, dagsverksskyldiga torpare, gifta statdrängar och gårdsdriingar

i gårdens hushåll landbondernas hävdrunna plats. De nya arbetama var årsanställda utan

kontant lön, eller till en början med en mindre sådan, men med naturaformåner i form av

bostad och vedbrand samt kost igårdshushållet eller råvaror for matberedning.

Som bilaga 3-5 återges i faksimil "AJlönings och Stat-ListavidFållrrcis Sciterieför år I825 ",

" Stat och Löne Tabell medflere Utgifierför 1872 " innehållande "Förteckning öfver Löner

och Stater den 24 Oktober I871 och Underhåll till Fattige medflere" samt "Statlistaår 24/
l0 1923 - 24/10 1924 vid Fållncis Gård"72 - således över jämnt 100 år.

Avlönings- och statlistan från 1825 upptar tre huvudgrupper: särskilda befattningshavare,

drängar och statdrängar. Denforstagruppenhadebåde kontantlön och stat. Drängarna, som

ibland kallades gårdsdrängar, hade kontantlön och mat i gårdshushållet och var i regel ogifta.

För dem fanns en särskild utspisningsstat, en lista med angivande av innehållet i varje måltid.

Söndagens morgonmål upptog 20 lod (265 g) smör och 2 1/2 kvarter (0,8 l) brännvin till 9

personer. Vid middagsmålet samma dag vankades torrt kött "efter dess godhef' till 14

personer. I övrigt bestod utspisningen under veckan genomgående av strömming, potatis och

bröd tillsammans med skummjölk och rotsaker.

Statdrängarna var gifta och fick råvaror lor matberedning i eget hushåll. Med en ständig

osäkerhet i livsmedelsforsörjningen var det forr naturligt att man bytte arbete mot varor,

vilket gav familjen trygghet. Pengarvarinte heller särskilt användbara, eftersom yrkesmåssig

handel ännu ej vartillåten på landsbygden. Vidare hade penningvårdet vissa tider forsämrats,

vilket hade medfort stor osäkerhet om värdet av penninglön.

Femtio år senare, vid tiden ör stat- och lönetabellen for 1872, fanns det fortfarande starka

skäl for naturalön. Visserligen hade forbudet mot landsbygdshandel till fullo upphä\,ts 1864.

Brist på lorsörj ningsmöj ligheter var dock ännu en hotfull verklighet. Jordbruksbefolkningens

andel av totalbefolkningen var i hurudsak oforändrad men antalet personer hade ökat. Även

statdrängarna erhöll nu en mindre lönedel kontant, och statens innehåll hade forbåttrats. Mest

påfallande i tabellen är det stora belopp som anslagits till "underhåll till fattige med flere".
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Denna tabell omfattar 16 personer och har en totalsumma på 1 516 riksdaler, vilket kan
jämftiras med totalsumman 8 947 riksdaler lor lönearbetarna, 29 personer.
under 1870{alet tog industrialiseringen fart på allvar med ökat behov av arbetskraft som
6ljd. På grund av den amerikanska spannmålskonkurrensen från lg70-talets slut sjönk
spannmålens värde, ochjordbrukets arbetare fick svårt att hållajämna steg med nya växande
arbetargrupp er i andra näringar.73

I statlistan frän 1923-1924 lägger man märke till, att alla befattningshavare, inklusive
inspektoren, fortfarande finns uppforda" samt att statsädens mängd ännu i stort överensstiirnmer
med 1640-talets behållning av spannmål lor enbondefamiljs egen konsumtion, vilkettidigare
återgivits ur Hedenstiernas arbete om Sotholms härad. systemet med drängar i gårdens
hushåll upphörde strax efter sekelskiftet. Av ett trettiotal anställda på listan erhöll tre ren
kontantlön. Två av dem ägde egen bostad. Nästan hälften av de anställda hade egen ko och
fickhö, halm ochkobetei stället formjölk. Hustrurnas mjolkningsskyldighet, somatdrig hade
varit regel på gården, var nu borttagen. Råg var fortfarande det viktigaste sädesslaget, men
vete, som från början helt saknades, var nu en betydelsefull del i statsåden. Kontantlönens
andel hade ökat, och på gården fanns sedan 1864 en handelsbod med ett allsidigt utbud av
varor.

Daglönarnas årsinkomst jämlord med de statavlönades tyder på att de senare hade högre lön.
I varje fall tycks kontantlönedelen av staten vara högre än värdet av naturaörmånerna.
Industriarbetarlönens reala ökning från 1861 till 1914 har beräknats till2,65 gångers höjning.
Förjordbruksarbetarna beräknas ökningen till 2,3 gånger. Sannolikt ökade skillnaden fram
till 1920-talets mitt. Genom lantbrukets ekonomiska eftersläpning uppstod den klyfta, som
gav begreppen statare och statanstiillning den nedsättande innebörd, som de så småningom
fick.

I början av 1920talet giordes ett forsta fiirsök till facklig organisation bland lantarbetarna
i Sorunda och Ösmo. Detta misslyckades, men efter ett andra örsök 1936 blev facklig
anslutning sj älvklar. Bland de äldre frågade man sig oroligt, "vad ingeniörn skulle säga", men
denne sade ingenting utan fann lorändringen naturlig.

statlön ersattes på Fållnas med kontantlön 193 9, men meningarna om ftirdelen därav var då
delade. Sista torpdagsverket gjordes vintern 1945 av Gottfrid Klasson, carlsnäs7a, och sista
gårdsarrendet betalades 1955. Den gamla ordningen var diirmed tillända.
Samma år, 195 5, hade den nya ägarfamiljen ägt gården i25 år. De som hade arbetat på gården
underminst så lång tid honorerades. Tio medaljer och gratifikationer delades ut. Vid tillftillet
var blott nio anställda i gårdsdriften. Den längsta tjänstetiden var 50 år, medeltalet 34 år.
Huwddelen av sitt arbetsliv hade dessa miinniskor arbetat i det i våra dagar illa ansedda
statsystemet. Förlattare och filmatiseringar har skildrat statartillvaron som ftirnedrande
misär med total rotlöshet. Men detta är inte hela sanningen. I många fall arbetade man på
sammagods i generationer. Oftabörjade man som ung med en statanställning men tog sedan
torp efter far eller svärfar. Ibland lyckades man så bra att man kunde bli arrendatorT5. Sådana
var forhållandena påFållnäs, och de ägde sin motsvarighet på åtskilliga andra stora gods, där
växlingen från landbobönder till statanställda skett successilt. En betydande yrkesstolthet
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och självkänsla hörde också till bilden, något som ftirfattaren av dessa rader kan vittna om

- inte bara från Fållnäs utan också från arbete på stora gods i Västergötland, Östergötland

och Skåneunder 1940+alet. Denpatriarkaliska ordningen hade intebara en mörk sidagenom

sin stora ojämlikhet utan även en ljus med ett slutligl ansvar for alla underställda.

I Fållnäs huwdbok for 1799/1800 finner man 10 personer som erhållit bidrag i form av mjöI.

Ett något senare vittnesbörd, fiån 1815, är foljande "pen sionsbref':"Aflednarcittaren Pehr
Nilssons Enks: kommer att så lönge hon lefver ifrån Fållnäs åtnjuta underhåll som ett
völförtjcinl bevis så vcil å de som dess afledna Mamrs trogna och långvariga tjönstetid ock
på det inga tvifuel omförhållqndet må i framtiden dga rum, utstakss här den stot som henne

blifver beviljad. Nrimligen ifrån den I october I8I 5 då denru stat tager sin början till den

I October I 8I 6 och sedan mligen: två tunnor Rå9, två tunnor korn samt i ställetför såfuel

af tre pund torrt kött, I 6 marker flcisk, I pund salt, I fierding strömming och tvåfierdingar
cirtor. Två tunnor råg eller i ett för alt Såfveln inrrilmad 4 tunnor råg och två tunnor korn,

som årligen på pensionsbrefvet bör kvitteras af Inspectoren vid Fållnös."
För att fi uppfattning om pensionens värde kan man jåmfora med arrendet for ll4 mantal

kronoskattehemmanet Tyrved no I 1815, vilket erlades med två tunnor råg och två tunnor
korn76. Pensionens värde var alltså högre än ett bondehemmans avrad. Sådana pensioner

utbetalades av Fållnäsgodsets forvaltning ännu under 1920-talet, då ekonomin sedan länge

var undergrävd.

FÄLLNÄS UNDER I gOO-TALET

Den nye fideikommissarien Hans Henning vonHorn, som hade tillträtt fideikommisset 1896,

anstiillde en ung utbildad inspektor, Carl Wieslander, och en ny skogvaktare, Johan Valfrid
Mörk. Kalkbolaget ingick ej i fideikommissetmen hadeanläggningar, bland annat skeppwarv,

på godsets mark. De nio syskonen vonHorn var huludägare till Karta och Oaxens kalkbruk.
Egendomen var mycket lågt skuldsatt, och allttedde sig ljust ftir den unge fideikommissarien.

Omfattande upprustning påbörjades med nybyggnad av boståder, djurstallar och övriga

ekonomihus på arrendegårdar, torp och huwdgård. Åven de minsta ställena forsågs ibland

med cementerad gödselstad och urinbrunn. Huwdgårdens ekonomihus fornyades dock ej.

Personalbostäder i form av friliggande enfamiljshus med uthus ör ko, gris och höns ersatte

de gamla statarlägenheterna, och dikningen intensifierades. Utan tvekan var känslan av
socialt ansvar drivande. Som erkänsla för sina insatser fick Hans von Horn
hushållningssällskapets guldmedalj. Tiden kring sekelskiftet var fylld av frågeställningen hur
man skulle kunna hejda emigrationen till Amerika, och ingen anade ännu den industriella

storhetstid som Sverige stod infor. Därmed kom strukluren att bestå, trots att begynnande

mekanisering skulle medfora stora konsekvenser i fråga om arbetsbehov och kav på större

driftsenheter. Man fortsatte att se enuppgift i att såmånga sommöjligt avgodsets människor

skulle få sinutkomst där. En gammal arbetare som varit med på den tiden sade spontant: "Ja,

herr Hans han var alldeles lor snä11."
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Bärplogen Avance, rnodell 1920, 11fln, o-!. J. V.'Svensons
motorfabrik, Augustendal, Stockholm.

Nair forsta världskriget bröt ut 1914, gick oxarna till slakt. I deras ställe kom en råoljedriven

motorplog av märket Avance, som även kunde bogsera harv. Tre år senare elektrifierades

södra Södertöm, och därmed öppnades möjligheter till effektivare produktion. Men man

fortsatte ansvarstagandet for godsets människor utövervad den ekonomiska ramen medgav.

Så kom bakslaget i början av 1920-talet. Godsorganisationen var alldeles for stor och dyr,

och till råga på allt var tidigare forbättringar utforda med lånade pengar med tillhörande

riintebörda. Aktiema i Karta & oaxen AB hade måst siiljas 1916, sedan kriget rubbat

ekonomin. Redan 1924 dog "herrHans" - omtyckt av många. Hans personliga sterbhus gick

ikonkurs. En son på en arrendegård berättade, att "forst dåbörjade man forstå att allt ej stod

rätt till i ekonomin". Vid den tidpunkten var godsets areal ännu i stort ograverad med något

över 5 000 hektaru mark, varav drygt I 000 hektar åkerjord, under det att ftälserzintoma hade

inlösts av staten 1914. HansvonHorn efterträddes somfideikommissarie av sinbrorson Carl

c:sonvonHom. Dennevarjust nybliven offrcer och slutade så småningom som general iFN-

tjiinst och chef for styrkorna i Kongo ibörjan av 1960-talet. Fadern, ryttmåstare Carl von

Hom, som varit officer på stat vid Hästgardet, var en av sin tids mest framgångsrika ryttare.
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Han lämnade tjänsten 1925, ett år fore uppnådd pensionsålder, och inträdde som förvaltare

lor sin son. Inseende att läget var bekymmersamt och nu med en tillkommande arvsskatt på

135 tusenk (:23,5 milj k i 1990 års penningvåirde) tillkallade CarlvonHorn genast August

TreschowT8, Målhammar, lor råd. Redan i mars 1925 var denne ftirdig med en promemoria,

"Organisationsplan för Follnäs fideikommiss"Tn, (bilaga 6).

Treschow, som var en av sin tids erkänt skickliga lanthushå[are, pekade på en rad svagheter

som måste åtgärdas, såsom framdragning av vatten till bostäder och djurstallar, anordnande

av hissloge och konsekvent utnyttjande av elkraft i stället lor lokomobil och handdrift.

Verkställandet skedde snabbt men forvärrade situationen på kort sikt i brist på egna medel

att bestrida kostnaderna. För att kompensera den ekonomiska belastningen föreslog han

lorsäljning av gårdama uppe i Sorunda liksom Torö-delen. Av likviderna skulle bildas ett

fideikommisskapital, vars ränta årligen skulle öras till fideikommisset. På grund av

fideikommissnaturen lät sig inte en så stor transaktion göras utan betydande tidsutdräkt.

Under tiden örsämrades jordbrukskonjunkturen i landet, och räntorna ackumulerades.

Treschows promemoria kan ej ha foregåtts av en noggrann undersökning av åkerjordens

beskaffenhet och skogens tillstånd utan torde ha grundats på driftsledningens vittnesmåI.

Redan 1927 tillsattes en administration lor att förhindra sammanbrott i ekonomin. I
administiationen ingick advokaten Hampus Bodön, generalen Reinhold von Rosen, gift med

en av systrarna von Horn, samt forstmåstaren Gustaf Lindbohm. Den senare utarbetade

tillsammans med forvaltaren på Ultuna Einar Sjögren8o lorslag till åtgärder.

Gustaf Lindbohm var med sin forstmästarutbildning sakkunnig i skogsfrågor och var

dessutom i viss mån sakkunnig i egendomsförvaltning. Hans " Utlåtande belröffande

Follnrisf deikommiss"8t (btlagaT) behandlar godsets ekonomiska status och lämnar ftirslag
till forändringar. Einar Sjögrens sakkunnigutlåtande om jordbruksdelens möjligheter, '?.lZ
rörande jordbruksdriften vid Follntis huvudgård"8z (bilaga 8), kompletterar Lindbohms

skrivelse.

Enligt Lindbohms utlåtande beråknades skogsmarken till 3 000 hektar, varav hälften ansågs

vara produktiv mark. Skogstillståndet präglades av att omfattande awerkningar hade skett

under och efter forsta världskriget. Dessa hade gjorts i form av rotforsäljningar for 1 krona

pertråd med lorsågning påen lor ändamålet inrättad såg på Sandvik, det s.k. Sandviksbolaget.

Timmerskogenvar alltsåawerkad vidmitten av 1920-talet, ochnu återstod mindre vårdefullt
virke som awerkades och kördes fram av gårdens folk. Med skärgårdens låga virkeskvalitet

och dåliga virkesmarknad var förutsättningarna svaga. Lindbohms utlåtande slutar därlor
med en mycket blygsam beräkning av ett möjligt årligt netto om 10 till20 tusenkr. Under de

foljande, fortsatt fallande konjunkturerna torde även denna beräkning ha varit for ljus,

eftersom efterfrågan på timmer och massaved då upphörde i området.

Einar Sjögren var vid denna tid forvaltare och foreståndare for Ultuna lantbruksskola. Han

hade tidigare varit lorvaltare på några stora egendomar i Målardalen och Kalmar län och var

styrelseledamot i flera, lantbruket närstående organisationer och foretag. Sjögrens kapacitet

forde honom redan 1930 till ordforandeposten i Svenska lantmännens riksforbund. Tiden

1941- 195 5 var han verkställande direktör i Sveriges lantbrukslorbund. Vid Sjögrens avgång

med pension karaktäriserades hans insats för svenskt lantbruk och hans bana i lantbrukets

tjänst av Gösta Liedberg83 som "hörande till det enastående".
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Sjögrens rapport börjar med en betydelsefull reservation, dår han påpekar, "att årstiden icke

medgivit någon undersökning av åkerjordens eller betesmarkernas beskaffenhet och hävd".

Därmed kom hans utlåtande att bli ofullständi$ på samma sätt som Treschows. Han kom

hellerinte att kunnanotera, att en ej obetydlig del av åkerjordenvar av särdeles lågbördighet,

eftersom den bestod av mycket kalk- och fosforfattig glttjelera och torvjord, delvis helt

svavelsyreforgiftad. Det ärjust denna del av åkermarken som avses, då Sjögren nämner att

"en under senaste åren upprensad utfallsgrav lår avsevärt ha forbättrat jorden". Men med

tidens ringa tillforsel av kalk, fosfor och kali skedde ingen verklig lorbättring förrän på 1950-

talet med omfattande potatisodling, som medforde starka gödslingsinsatser.

Även Sjogren pekar på den alltlor låga kreaturshållningen, på kapitalknappheten samt inte

minst på nödvändigheten av "ekonomisk sakkunskap i jordbruksfrågor" Enligt hans kalkyl

skulle lantbruket i egen drift på huvudgården, inraknat fortjänst på skogskÖrningar, lämna

ett överskott om 14 tusenkr per år exklusive driftledningskostnad.

Problemet med kapitalknappheter\ som omöjliggiorde att besättningenutökades, forviirrades

av godsets skuld er.Den31l121927 belopte sig eftersläpande skatter och räntor, arvsskatten

ej inräknad, till drygt 90 tusenkr, en skuld till Sorundajordbrukskassa till 40 tusenkr och

ytterligare en skuld, tillAB A.V. Holm, till 70 tusenkr - tillsammans Över 200 tusenkr. Endast

stora och snabba lorsäljningar av gårdar kunde nu ge balans i ekonomin.

Med mina erfarenheter finnerjag det intressant att notera, att alla satte sintilltro till en utökad

kreatursbesättning utan att efterlysa orsaken till att djurantalet var så mycket lägre än på

jämförbara lantbruk. Den grundläggande orsaken är givetvis, att traktens kalla torra

försomrar gav dålig lorutsättning for rikliga vallskördar av god kvalitet. Detsamma gäller

betesmarken, som till stor del hade hagmarkskaraktär eller bestod av sanka sjöängar.

Höstsådda grödor år i detta klimat helt överlägsna. En betydande post under Sjogrens

uppräkning i "Alt.I. 1927" av beräknade inkomster är "Arrendesumman lor kalkbrotten"

på 40 tusenkr. Rubriken avser en eventuell möjlighet att erhålla arrende för det nedlagda

kalkbruket påKarta samt att påbörj a kalkbrytning på södraLisönvid Frönås. Bådaprojekten

låg sannolikt långt från verkligheten. Frönäs-fastigheten såldes senare under året för 35

tusenkr med servitut lor köparen att bry4a kalk på hela fideikommissets mark.

Något alternativ II med utarrendering av jordbruket på huvudgården har inte kunnat

återfrnnas. Men slutresultatet redovisat med brist om 13 0 3 50:- är omnämnt och kan j ämforas

med alternativ I jordbruket i egen drift med bristen 133 600:- gällande ilret 1927. FÖr 1928

visar beräkningen överskott om 9 280:- lor jordbruket i egen regi

De tre utlåtandena med lorslag till hur fideikommissets ekonomi skulle reorganiseras är i

långa stycken lika, sarskilt i de delar där egendomsdriftens svagheter påpekas. I August

Treschowsbetiinkande framträder den mångerfame storjordbrukarensjordnäraoch realistiska

syn. Utlåtandet innefattar hela egendomens alla aspekter och utmynnar i ett högst konkret

uppräknande av behövliga åtgärder. Dateringen mars 1925 tyder på att det då ännu var

obekant, vilken arvsskatt som skulle komma att belasta fideikommissets ekonomi. Treschows

resonemang om fordelen av fortsatt drift i egetbruk eller utarrendering av hurudgården talar

fordet senare altemativet såsom minst riskfyllt och kapitalkrävande. Treschow har också fiist
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sig vid att byggnaderna på många av godsets gårdar uppe i Sorunda var i dåligt skick och
forordar snar forsäljning av dessa gårdar. Denna handlingslinje vann dock ej gehör hos
familjen vonHorn, därman, enligt sonens/fideikommissariens utsago långt senare, ansåg..att
ärvd jord ej kunde säljas".

Man valde att fortsätta i egen drift, och kapitalsidan förstärktes icke. Av foreslagna åtgärder
genomfordes många rätt omgående. Likviditetenblev därmed ytterligare ansträngd, även om
fordelarna på sikt var obestridliga. Men några gårdar kunde inte säljas i en hast, eftersom
fideikommissnaturen innebar tidsödande hinder. En lolj d häravblev att vissaviktiga åtgärder
i brist på medel ej kunde vidtagas. Bland dessa var utökning av kreatursbesåttningen och
örbåttring av inomgårdshanteringen de viktigaste. I den fortsatta strävan att bemästra
svårighetema kom skogen i blickffinget. Denna var redan hårt åderlåten på det grövre,
värdefulla virket. Nu kom omfattande awerkning av klenare virke att ytterligare forsämra
tillståndet, och virkesforsäljningen gav endast blygsamma bidrag till ekonomin, enär
sulfatvedspriserna var mycket låga.

När Lindbohm och Sjögren fick uppdraget, var alltså läget redan mycket forsämrat, och
handlingsfriheten var därmed ringa. Kanskehade något kunnat åstadkommasmed omedelbar
utarrendering. Men det hade nog varit svårt att finna en arrendator med så stabil ekonomi,
att han hade kunnat lösainventarier ochbetala erforderligt arbete, då detfanns så storabrister
i huvudgårdens ekonomibebyggelse.

De råd som gavs var i sig riktiga, men de kom för sent, och redan foljande år tillsattes den
administration vars uppgift blev att på bästa sätt a!'\i eckla jordfideikommisset. under de två
år dåforsaljningarna genomlordes forsämrades lönsamheten i lantbruksnäringama l,tterligare.
PåFållnäs kunde man tidvis inte betala ut löner i kontanter, utan man lät personalen köpa det
nödvändigaste i platsens handelsbod, varefter fordran inlöstes.
Aren 1924 och 1927 gjorde Nordiska museet uppmätningar och avfotograferingar av
Fållnäs. Dessa utfördes 1924 av G. Berg och M. Mogensen och 1927 av G. Sefling. Den
senares "Anleckningar till Nordiska museets uppmcitning av Fållnris, med situationsplan"
återges i bilagag iforkortad ochnågot bearbetad form. Förkortningarnaberörhurudsaklingen
beskrivningen av mangårdens och flygelns interiörer. Fållnäs situationsplan med forklaringar
ingår i bilagan.

Den gårdsanlaggning, som Selling i 927beskrev, stod ftirdig 1806. Förebilden varhär, liksom
på många andra svenska herrgårdar från samma tid, den franska, strikt symmetriska
uppbyggnaden. Besökaren i dag u ppfattar n og denPalmstedtska anlåggningen som överdrivet
stor. Men man skall då ha i minnet dels egendomens dåtida omfattning, dels storleken av
hushållningen, vilken omfattade utspisning tre gånger dagligen av ett tjugotal människor.
Maten skulle beredas från råvaror, och dessa måste lorvaras i förråd under lång tid.
vid närmare studium finner man att alla utrymmen hade sina bestämda åndamå1. Förvaring
av spannmål tog särskilt stor plats, och det lorsta paret flyglar nedifrån räknat med tre plan
ivarje togs helt i anspråk for detta behov. Nästa par flyglar inrymde stall lor rid- och
vagnshästar, kuskbostad, vagnar och slädar samt selkammare. Där fanns också bagarstugan.
De båda större flyglarna på kullens krön var tänkta som kökslokaler och personalbostäder,
belägna nära det stora corps-deJogi som aldrig byggdes. För ägarens behov inreddes i ståflet
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Symmetrin fullbordades av ladugårdama, som var belägnai nästan sluten frrkant' och som

står så iin i dag. Belägenheten och grupperingen var säkert mycket gammal redan vid

l*rrnrrur" nodings kartritning 1767 ' Den södra byggnaden och kanske även den östra'

dtaterad 177O, åt".f,nn, på hans karta Den nuvarande västra byggdes 1865' och den

nuvarandenorra,förmaskinforvaring,ärnybyggdpå1980-taletByggnadernaharhaft
varierande funktion under tidernas lopp: ladugård, ungdjursladugård, svinhus' hönshus'

potatislagerhus och traktorgarage'

under t ioo_tatet tillkom ltterligare mejeri år 1818 (nr 9), uthus for stataflstållda (nr 10, 11,

12 och 13), statbostäder (nr 14 och 25), orangeri och vinhus (nr 1 och 18)' smedja och

snickarbod år 1860 (nr 20), oxstall, senare häststall, år 1881 (nr 21)' pumphus med vandring

f* ZO;, *punn*Assilo omkring år 1815 (nr 8), hönshus år 7925 (nr 16) samt bastu' senare

;rnp;;t,(nr28)ochbåthu,åttSZo'Avdessaärnrl' 
l0' I1' 12'13'14' 18och26rivna

och nr 27 återuppört (for nr se bilaga 9)

,tntaggning"n.y.mer nu sex bostäd"' fot p"ttu""ntboende Vagnsflygeln (6) iirviirmecentral'

o"h frg"t 7 är bostad med central tvättstuga och bastu i den del som en gång var bränneri

und". åren 7g2.7 -193O avvecklades helajordfideikommisset efter tillstånd av Kungl. Majt.,

och kapitalet efter skulder blev penningfideikommiss' Gårdama uppe i socknen' liksom

rnångo på Lirt n, köptes oftast av sina brukare skärgården och Torö-hemmanen köptes av

utoristående, liksom återstoden av det stora godset, ca g31 hektar med 255 hektar åker,

varav 
./9 hektar i Torö socken Köpeskillingen var 375 tusenkr inklusive inventarier'

Hur.udgården såldes sist. Det hade visat sig svårt att finna en köpare som kunde forviintas

driva egendomen med dess många anställda j ämte fyra torp och två mindre arrendegårdar'

Skogen .rar nu så uthuggen att awerkningsförbud utfiirdades'

TIDEN EFTER JORDFIDEIKOMMSSETS UPPLÖSNING

IngeniörenPaulToll,somforvärvathuludgården,varejlantbrukare,menhanvaruppviixt
iettsmåländskthem,iTofterydskommun,därmanhöllegenkoocharrenderadeenbitåker'
HandrevlantbruketmedförvaltareochhadesinverksamhetiStockholm.Torö-delen,som
nublottbestodavskärgård,såldes1935.Framtill1939låmnadeägarennettotillskottgenom

förlagsmedelmedforsäljningslikvidengottskrivenmedg4,T4tusenkr,vilkettillsammans
mediopelikviden omraknat ill 1991 års penningvärde motsvarar 9,639 milj kr. Gården hade

då betaiat räntan på bottenlån om 140 tusenkr men ingen ränta på ägarens kapital'

Den tidigare nåmnde August Treschow skrev l g53 i Kungl Lantbruksakademiens Tidskrift'

s\d.437-4T3,enartikel..Lanthushållningenunderlg00-taletsförstahälft.Utblickaroch
erlarenheter från ett storjordbruk i Mälardalen", vari beskrivs såvål lanthushållningen i

allmånhetsomdenpågodsetMålhammar.AlltsedanspannmålskriseniEuropapå1870-talet
hadestorjordbrukeniMälardalenhafteninriktningpåmjolkproduktionochökatantaldjur'
a,,r"n pa fanna, hade hushållningen koncentrerats till en utvecklad mjölkproduktion'
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Förändringen i mjölkbesättning och avkastning framgår av foljande uppgifter:

1896-1905, medeltal 70 kor med 2 048 kg mjölVko och år, smörfett ? kg
1936-1939, medeltal 60 kor med 3 716k9 mjölk/ko och år, smörfett 153 kg
1946-7949, medeltal 54 kor med 3 995 kg mjölUko och år, smörfett 163 kg

1934/35 gjordes besåttningen tuberkulosfri och utökades till 65 kor och drygt 50 ungnöt, de

senare delvis for forsäljning. Avkastningen steg till i genomsnitt 157 kg smörfett per ko och

år under 1930-talets senare del, vilket var ett relati!.t gott resultat i forhållande till
normalproduktionen i landet. Vid sekelskiftet hade gården redovisat endast hälften så stor
avkastning på sammma antal kor. I dag ligger däremot produklionen for viil skötta besättningar
på dubbla mängden jåmfort med Fållnäs 3 0-talsresultat.

Med efterkrigstiden från 1945 inträdde stora tekniska framsteg i växtodlingen. Pionjären

August Treschow hade redan 1931, som den andre i landet, köpt skördetröska. Dårmed

revolutionerades möjligheterna for rationell skörd. På Fållnäs anskaffades en sådan tröska
till skörden 1948 och ytterligare en 1952, varefter bindarskörd knappast användes. 1957

infordes skörd med självgående tröska. Spannmålstorkning med silolagring infördes 1954.

Konsekvensen av denna satsning på växtodling blev att kreatursbesättningen, med början
1948, reducerades till hälften och 1956 helt awecklades - dock med undantag lor ungnöt.
Växtodlingen, som hade den ftir Mälardalen vanliga inriktningen med sju skiften, av vilkatre
i vall och tre i säd samt ett i träda, ändrades till träda - höstoljeväxter - höstvete - havre - korn
samt potatis på lämplig jord. Det stora trädesskiftet möjliggjorde omfattande
brukningsforbättringar genom rörläggning avhurudavlopp4 400 metermed rördimensioner

upp till 50 centimeter i diameter, täckdikning 24 000 meter samt uppodling av obehövliga
markvägar. Tillsammans har dessa forbättringar skapat lorutsättningarfor högre skördar och

lägre omkostnader.

Arbetsforbrukningen var vid forvärvet uppseendeväckande stor. I uppgifterna år ägarens
eget arbete ej redovisat. Detta kan fr o m 1951 beräknas till 2 000 tim/år.

193 I 66 086 manstimmar per år

1938 38 549 dito
1961 18 583 dito
1972 8173 dito
1988 3 886 dito

1939 awecklades statlönerna och ersattes med penninglön om 0,60 kr/tim.

Skördamas utveckling under de senaste 50 åren representeras här nedan av ett mycket bra
är,1939, ett katastrofalt dåligt år, 1940, och ett medelår, 1988. Skördeutfallet visas nedan
i kilo per hektar.
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1939

1940

1988

Korntalet för:

1988 l0

Höstvete

3 120

l 600

5 300

Höstrag

3 050

Havre

2289
I 710

5 870

Korn

4 0l;

Matärtor
1666
1150
2 670

Dessa siffror kan jåmforas med 1845 års skörd och medeltalet ör slutet av 1790-talet, vilka

uppgifter tidigare redovisats (se s. 28). Redovisning for de allra senaste åren skulle visa

)tterligare stegring beroende på intensivare skötselåtgärder, effektivare växtskyddsinsatser

och tidiga vårar.

Jämsides med växtodlingens utveckling blev skogsbruksdelen allt viktigare. Bränslebristen

under beredskapsåren gav möjlighet att avsätta stora mängder ved och därmed att gallta

ungskogar. Från 1990 kan skogen anses ha normal sammansättning och utgör därmed en av

tre viktiga driftsgrenar, växtodling, virkesproduktion och hyresverksamhet för

permanentboende.

Förlattaren till denna uppsats, som är lantmästare, tog 1951 över skötseln av gården efter

fadern, Paul Toll, och har alltså erfarenhet av driften av ett större mellansvenskt gods under

en 40-årsperiod. Inriktningen under denna tid har varit att hOja produktionen på åker och i

skog, att underhålla befinttig bebyggelse och att höja standarden i bostäderna. Pensionärer

har ffitt bo kvar på rimliga villkor, och skuldsåttningen har hållits låg.

Ett andra generationsskifte skedde i december 1989, varefter en av forfattarens och hans

makas söner, Henrik Toll, äger och sköter driften av gården. Dennas areal är nu, efter två

generationsskiften, något forminskad, nämligen till 802 hektar varav 225 hektar åker.
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INTERVJUER MED GÅRDSFOLK PÄ FÅLLNÅS

KOMMENTARER

Några muntliga vittnesbörd av anställda och torpare på Fållnäs har medtagits lor att
levandegöra forhållandena lorgårdsfolket undertiden från senare hälften av 1800-talet fram
till 1939 De vittnar om lantbrukets vardag sådan den tedde sig ännu for drygt 60 år sedan,
när maskindriften var i sin linda, niir skördarna begränsades i brist på näring tilljorden och
svampar, parasiter och ogräs betraktades som en oundviklig del av årsmånen.

Under många år harjag då och då samtalat med äldre personer på gården om deras minnen
från yngre dagar. Omedelbartefter ett sådant samtal har dettaupptecknats i en anteckningsbok
med angivande av dag och år. Den {tirsta anteckningen är gjord 2l juni 1952 och den sista
12 september 1993. Berättelserna har kommit spontant, utan styrning från lyssnaren som ej

heller nämnt sin avsikt att senare anteckna. Berättarnahar oftahaft storglädje av att få återge
sina minnen från en annan tid. I de fall där berättaren återger många episoder och händelser,
har samtalen skett vid många olika tillftillen och med långa tidsavstånd. Av textema i
anteckningarna är ungefär hälften medtagen i nedanstående urval. En del av texterna har
uteslutits darför att de innehåller material som berörts flera gånger, en del därlor att de har
mindre intresse. De utskrivna intervjuerna forvaras i arkivet på Fållnäs gård.
Som en kuriositet kan loljande nämnas for att visa hur traditionsbärandet kan lormedla fakta
över lång tid. Närjag samtalade med den lorste sagesmannen C.O. Pettersson, berättade han
om tomet som stått på det han kallade "Borggården". Det var fråga om de låga resterna efter
kastaltornet, vilket hade utplånats minst 170 år fore hans beråttelse. Tornets 1örekomst var
dessutom obekant, tills en karta från 1767 av en händelse återfanns.

Som ung student tilllbringadejag åtta "vandringsår", fråLn 1943 och framåt, med militär- och
jordbruksutbildning i olika delar av landet, från Västerbotten till Skåne. Det tvärsnitt av
landet och människorna jag upplevde gav mig ett stort intresse for samhällsfrågor, vilket
gjorde det naturligt for mig att teckna ned spontana berättelser från den äldre generationen
på den gård jag sedan kom att bruka.

Med åren förstärktes känslan av respekt lor människorna i denna miljö. De hade mycket litet
formell bildning, i allmänhet 6-årig varannandagsskola. Deras empiriska kunskap i allt vad
livet rymmer var så mycket större och gav dem en sjalvkänsla och värdighet, som foga
återfinns i romanforfattarnas skildringar. Yrkeslivet kom att ställa stora krav på deras
omställningsförmåga och tålighet, inte på grund av omåttligt kråvande arbetsgivare, utan av
det skälet att deras yrkesroll hamnat på efterkälken ien otroligt snabb samhällsomvandling.
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INTERVJUER

c.o. pettersson, fodd på Fållnäs 1862, död där 1953. Byggmästare på fideikommisstiden

" Nör det var bråda arbeten vid skirden fick folket brcinnvin, och det ville dom ha och

arbetade alldeles vcildigt. Hjonen drack inget br(mnvin, så deras fick karlartn dela på'

Henning [Jordrängen] kunde tåla ncistan hur mycket som helst'

I skordiigick karlarna med lie och slog altt för hqnd. Arbetet började % 7 och slutade I/t

g, ochfar att nrs@n inte skulle bli för svår blandades ättiko i dricksvattnet. Iblandvar det

iz ,hlerkarla, elter varandra, och Hennings lie tog det brednste skiret. Efter kam ett hjon,

pojke etler flicka, en för var slåtterkarl, och band sciden' All stid mejades på lock' "

ch. pettersson, lodd påFållnås 1892, död där 1988. Dotter till c.o. Pettersson, änka 1934

efter traktorföraren Knut Pettersson.

"Ndr jdg tjdnqde i Rangsta [som dgdes cN en slcikting], så blev vi pigor ömma i hdndema'

ncir vi skulle vara med på gadselvagnarna och sprida med gödselgrep'

Man sålde agg, smör, ved, hö, halm och havre, som drcingarna körde till Stockholm' De gav

sigivdgvidtretidenpåmorgonenochkomätervidelvatidenpåkvcillen.Mansåldeintepå
torgei uton till upphandtare. vi flickor brukade gå och mötd om kvöllen. Då kunde man

ibland hinna cinds upp på Frölundamatmen I t 3 lon från Rangstal '

GuslafAdolfs.dagengiftevioss,Knutochjag.Villminnasattjaghadeenbrunklrinning
medfrirgat tygskirp. Delvar i prcistgården, och sedanflytlode vi in i den lillavindskammaren

pa nuaao ."r, för Lina och Henning [Andersson] bodfu la'ar lill våren' då han tog ett

Sundbyhemman på arrende, och vi kunde flytta ned'

Men ko köpte vi retlan ncir vi gifle oss, och den hade vi vid Bruket över vinlern' "

Signe Gröndahl, född på Fållnäs 1900, död där 1993 '

"Nör Knut och iag gifle oss midsommarafton 1918 hade vi dans på logen på Stenberga

[pappans torp] . Pappa och Karl Johan i LÖvhagen spelade f ot' Pappa spelade en brudvals

som han sicilv lqgil ut

Ncir mamma och pappa bodde vid Skcirlinge, gick schartakansfeber på LisÖ' Fyra barn dog

på kort titl, nå av im deras - Knut och Elin, sju och fem år. Pappa gick lill Tumba [fy'ra

mil]faraftfåhjcilpavtloktor.MammahadejustJåttenflickaochkandeinteföIjamedtill
I+yrkanutanslodifönstretochsåg,ndrföljelgickiv(jgmedkistansombådabarnenlågi.
ioppo ko. till torpet Stenberga t9 t0' Dcir var svagjord, och Jörsta åren ville rågen inte

mågna. Då sa mamma, att förr hode t'i i allafall slatsdden från gården' men nu får vi snart

gå med påsen.
"Totparfamilierna 

var mycket tillsammans' Man pratade' drack kaffe och spelade korl'

Pappa hade ofta fiolen med sig, och vi harn fck alltidfaf a med'

Vihaderrenjölkkorpåstenberga,iblandfyra.Morgonmjalkenltjmnadevitillgårdens
mejeri, fuir fru Bomdtt tog emol den' Om hon säg att vi barn hade spilh det allra minsta'

såfickvi ei rihig slctapa. Gånlen betqlade 7 d 8 öte per liter' Men på hösten var priset I0

it12öre,ochdåtycktemamnnallviSkulleförsökaltimnasåmycketsommöjligt.Vibrukade
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ldmna tio liter per dag. Kvcillsmjölken använde vi hemma i hushållet och till kalvarna och
grisen, och så sålde vi en del hemma.

Det bodde en skogshuggare i Rissletorpet. Han hade en kvinnafrån Stockholm och ingen
ko, så hon kapte hos oss. Konm hade en stor bra hage att gå i. Jag minns inte att vi fodrade
med löv. Men jag minns att vi ibland repade ljung.

Pappa var duHig med myckel, bland amat att bota sjuka djur och mcinniskor. En gång
hcinde det atl en man sågade sig svårl på slora klingsågen. Pappa tvcittafu det svåra såret
med sublimat, förband sedan, och han blev bra. Långt efter var jag på resa till Södertalje
med Ejdern fångbåtJ. En manflågade varjag var ifrån. Jag sa attjag var från Fållntts och
hade bottpå Stenberga somflicka. Dåördujudotter till Stenberga-Lasse - och så bercittade

han historien, som jag vtil kom ihåg.

En vinter skulle owerkas mycket skog, och då skulle pappa köra. Drirför anstrilldes Arvid
Pettersson som drcing, ochhanfickbo i kammaren över vintern. Allavi andra bodde i ktiket,

och drir hade mammq också vdvstolen. Detfanns inga innanfönster i stugan, så nrir del var
kollt på vintern såg man aldrig ut för isen på rutorna. Men ncir fotogenlampan lyste på
bordet, kunde det bli ett litet tiuhå|.
Neir någon dog, var det alhidpappa som kalladesför att sjunga ut den döde ur huset. Pappa
hade så vacker röst, och sedqn lciste han någon bön. Men når hans syster Gustava var död,

då sa han att det blir nog svårt - hon dog så ung. Han sjöng då också. Den dade låg sedan

alltid på logen till jordfcistningen.

Man trciffades ofta på bönemöten. Dit kom ungdomarna, för det var ndstan det enda nöjel
man hade. PåKoholmenvar skepppsbyggmcistarenochallaJamiljerna missionsförbundare,

och ibland på sommaren gickvi lill Vikabyr. Det hdnde nog också att det blev slagsmål med
snusdosor och awn[ Aven vid sådqna lillföllen.
Ibland kom det bönder som ville bråka lin i linbastun vid Stenberga. Då eldade pappa upp.

MaI hade dom med sig och åt med oss. Vi odlade också lite lin under kriget fl914-I9l8J.
Men detfanns inget solvgarn, och lintråden var så skör så pappa måste gnida linsolven med

.fett.
Knut ochjag hade ko, gris och höns, som deflesta andra. Vi höll oss med egen separator
och kirnade smör. Men ncir kons kalv skulle gödas, gick det åt mycket mjölk. Den såldes
som gödkalv och köples av Augttsl Eriksson på Stenncis. Han stackutan bedövning, och det

tyckte vi bqrn var otcich. Sedan köpte man ofta en kalv till och gödde. Om det blev mjölk
över,f ck man lcimrn lill gårdens mejeri. Ncir kon var sin,fck man sku nt nl ö lk från gården.

Alla hade vi ju ko med slåttermark och hage. Vi hade slåttern i dikesslcinlen i diket mellan
skiftet 2 och 3 upp till ristenen. På andra sidsn var det Carl Anderssott i Hagas slåner. Ncir
jag rcifsade vårt grcis, hade jag polkann med mig. Pojknrna var dttktiga i skolan. Det var
nåpya i klassenn som lövlade i att vara bcist.

Det var en Torö-bonde som kinde mina förcildrar. Han sa till pappa, att 'du som har så

många döttrar kan vtil lcimna en av dem som morshjcilp hos mig. - Ju, du kanfå Alma. - Nej,
jag vill ha den lilla. - Henne får du inte! ' Så blev det Almcr, och jag fick statma hemma.

Jagminnsncirmammasotillpappa:'Jagvetintevadviskallhatillmatimorgon'.Dåtog
han ncitel och sqtle för attfå någon fisk, och det blev det ncistqn alltid. Så.förbjöd herr von
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Hornfiskeiviken.HerrHansficksehonomigenochftågade,omhanintehörtpåbudet.
'Jo, men hör har jagf skat hela mitt liv och minfar före mig, och iag komner att fortsötta

så limge jag lever.' Han blev se&tn den ende som fickfiska'
Nar mln syster Jennyfyltde t 6 år, sa hon att hon inte kingre ville göra hjondagsverken [Jar

Stenberga]. Då sapappa: ,Dåberor detpåom Signe [14 år] btir godtagen i stöllet'' Så blev

det. Ig I4påhösten, neir lffiget brötut,fickjag göra dom' Det skaffades en triörför att rensa

ärtoma från sdden. Årtorna skulle rostas till kaffe för afi säaas i Nynöshamn som

kaffesurrogat. Det var noga dtt inte minsta fuas kom med' Den hösten gjorde jag 73

dog*",k,,"n,o.medtirtornailElanpåmagasinet.Jagskultefågåinlillinspektorenoch
citå smörgas, men hans hushållerska tyche att jag åt för mycket' "

Pappa hide en stor oxe som hette Hjtirtnan, för han hade ett tecken i pannan som liknqde

ett hjcirta. Pqppas oxe vqr större (in de på Goddaga och Nybygget. Ibland hjtilptes torparna

åt genom ati spawn ihop två oxar framför redskapen' Bara Lövhagen hade nå hcistar i

,n'ltu 7a, oxe, fuirför au de hade postkörningen från )smo varannqn dag. vid slutet rm

brukningen ov Stenberga såk)e pappa oxen till slakt och köpte häst. Det tyckte inte mamma

om.

Knut Gröndahl, lodd på Grönsö, Fillnas, 1893, död på Fållnäs 1967. Förkörare, därefter

fodermarsk.
,,Man högg ekvirke på oxnö, Svtirdsö och Lisö till skeppsvarvet på Koholmen. Vintertid

kördesmedhcistöverfjr)rdatnatillvamet,sedanbyggmdstarePetterssonundersöhisens
sökerhet.Manhannbaraenydndapådagen.Detkundevara]0.I2skjutsarmedensrjker
karl i tciten och lika i kön. Driremellan var det unga pojkar' "

Conrad Gröndahl, fodd påFållnäs 1 922.Hade arbetattill viirnplikteq blev sedan tulltj iinsteman

"Det var morfar som lcirde Ruben [son i granntorpet Goddaga] spela' Jag minns hans

dragspel, n(ir han böriqde öva Det var så ot(itl, att det WSte ut överalh'

Nffi minnesbilder ståt så klctra sonr fixerade, som till exemPel ncir vi plöjde om hösten'

oci nar kvrjlten kom och vi slulade, så stannade luistatna vid vöndtegen, och ångan steg

i den katla, klara, soliga luften från de trötta, varma, svetliga djuren'

Detvarmycketkutrurilivetpådestoragårdarna'Manordnadefestertillfadelsedagar,
tilljul oci efterjulens slur. Det började medjulgransplundringar och bamkalas. Ncir vi blev

cilihe, blev det dans. särskilt vid Karlsn(is, Ruddsmmen, osterring och hemma var det

mycket folk. Manfck ju anvcinda gårdens dragate och vaglnr ftitt' och myckel (tnn"t' och

oldrig ro, det någon som missbrukade något' [Ruben blev så småningom ledare för
spe lmans laget i NYnös hamn. l
iog 

^irn, 
ott *on fick gå upp till prcistgården och provq ut ett par ktittgor på höste"' ndr

min gick i sblan och v(xte mycket. Först skulle skolrådsledamoten 'Kallebonn' i Sundby

skrii ut en lapp på det' Kringorna köpte skols4trelsen inför hundskattemedel' Ibland kom

'Kallebonn' och lyssnade på lektionerna i skolan' Sundbybonden slutade som aktad

Ittrkvdrd. "
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Alexandra Karlsson, lodd 1905, död 1993 vid Fållnäs, dit hon kom 1911.

"Vi kom till Lugnet I9I I . Då var det nymålat, och momma blevförwivlad, för vi fickJärg
på kkinningarna.
I 9I 4 dog pappa i lunginflammation. Han var ivcig med lcreatur till Vristerhaninge, tror jag.

Han blev varm och svettig och drdck för mycket kallt vatten. Han dog hastigt, bara 34 år
gammal. Mammavar 29 år. Mammafärgafu om våra kldnningar, men dom blev inte riktigt
svarla, utan grå med konstiga fcirger i.

Ibland samlades vi ungdomar vid Gkidjeberget, och så sopades landsvcigen så den blev

riktigt jcimn utan lösa stenar, så att vi kunde dansa. Edvin Andersson, som var son i
G oddaga, spe la handk I ave r.

Men det var också märkvdrdigt vad pojkarna slogs mycket förr. Vi brukade gå ned till
Sandbackn och möta Lisö-ungdomarna. Om John var med, då blev det elltid slagsmå(. Det
behövdes bara att någon hrilsade med 'Tjänare på dig', sa svarade han: 'Jag cir vcil ingen

tjcinale för dig', och så var detfcirdigt. En gång hade han slagits så skjortan var alldeles

nedblodad. Innan han gick in till sin mor, som bodde i Norr Nciset, gick han ned i diket och

nciftade av både sig och skjortan.

Jag minns hur del hcingde hela och halva rökta kolcroppar i gula rummet i norraJlygelen.
Det var liksom katt/c;rråd då, och ddr skar man kött till nåltiderna.
Vi var många som arbetade i köket på norraflygelen, ncir herrskapet var ule. Jag minns
scirskilt en gång, ncir det hade seryerats steW abborre till middag, och ingenjörn kom ut och

frågade, vem som hade rensat abborrama. Jag stod vid diskbcinken och kinde mig olycklig,

för jag gjorde grovgörat och hade benat ur. Då sa han, att han aldrig hade eitit en abbote
som var så völ rensad från ben, och tackade mig och gav mig en tiokronorssedel [limk;n
för enfullgod lantarbetare var då 50 el. Dom andra i köket blev lite långa i ansihet, för
dom trodde fut var någotfel på rensningen."

Märta Klasson, född på Fållnås 1890, död där 1978. Dotter till C.O. Pettersson, gift med

torparen på Karlsnäs.

"Jag kom till hushållet hcir som springflicko ncir jag var I 2 år, och var kver lills jog gfte
nig ndr jag var 23, och sisla året skötte jag mejerieL Fröken Stiernsledt

[husft)reståndarinnan], hon var mycket slräng. Om man frågade om manfck gå hem ett

tag på kvcillen, sa hon alltid nej. Men då kunde man förstås gå ut föt slen cigen.

Vi var alllid 5-6flickor och mycketfolk hade vi att rusta llaga matl åt, som åt i huset. Det
var etl tiotal korlar [ogifta arbetare som ål i del stora gårdsköketJ, åtta i hushållet och så
herrskapet med gcister. "

Vittnesmål om en tragisk händelse i en statarfamilj 1851, hämtat ur Sorunda lorsamlings

råkenskapsbok, daterat 1 0 december.

"Hos undertechrad ordförande hade blivit anmah aft statdrcingen Guslaf Ferdirnndsson
vid Fållncis spcida barn Amandts sistlidne torsdagsmorgon dennes vid faraldrarnas
uppvaknande befunnits döft i deras scing. Varföre sochtendmnden idag hode sammanlrcilt

för att undersöka huruvida det blivit av faraldrarna kvavl för vilkel cindamål civen herr
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kronolrinsman Lidman på sochrenrimndens kallelse hade sig infunnit. sedan barnets döda

lcropp nogt hade blivit besihigadförenade sig sochtenrimndens lednmöter enhcilligt i det

tnitut oti i anseende till flera otvetydiga tecken att barnet på något våldsamt scitt enligt

sochrcncimndens beslut omkommit, lökarebesiHning av detsamma borde ske innan det

begravdes. Vilket beslut genast för batnets föräldrar muntligen avkunnades' "

En bonde i SundbY.
,,Farbror Gunnar han sa alltid, dtt det var bra att arbeta på Fållnäs. '' [Gunnar Karlsson,

fadd i Marsta 1896. skötte en ov svärdsö-gårdarna åt fideikammisset, och senare svalsta

södergard. Från t93 t förkörate vid Fållncis' Död 1975'l

Karl Andersson, ladugårdsfönnan på Fdllntis från 1910 till t1ågon

gång på 1930-talet. Död på Fållntis 1944
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AVSLUTNING

FÖRSÖRJNING OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN I SVERIGE UNDER
TVÅ ÄRHUNDRADEN - NÄGRA REFLEKTIONER

Förändringarna i livsmedelslorsörjning och allmänna levnadsforhållanden i Sverige under de

två senaste århundradena är omvälvande. Den grundläggande forutsättningen nu som då är

de gröna växternas utnlttjande av fotosyntesprocessen. Genom ökad kunskap har vi skaffat

oss hjälpmedel att utnlttja processen effektivare. En avgörande orsak till människornas

foråindrade livsbetingelser är ]tterst användningen av nya energislag.

Genom att jämfora örhållandet mellan varupris och arbetspris kan man få en bild av

utvecklingen under tiden I800- 1990.

I breven och i gårdens bokforing framstår råg som den viktigaste basen i forsörjning och

florsäljning. Äggpriset återspeglas också. Här användes råg som bas. Under 1900-talet har

sedanvete övertagit rågens plats somviktigaste sädesslag, menprisskillnaden ärliten. Därlor

kan råg gälla för hela tiden.

Ett bondedagsverke mot kontant betalning - vilket i sig inte var särskilt vanligt - betalades

med 8 skillingar lor l2 timmar. Arbetsveckan betalades alltså med 48 skillingar - I riksdaler

silvermynt. Prisetpårågvar5 riksdaler per tunna om 105 kg netto. En tunna råg om 105 kg

motsvaradealltså5veckorsarbete=5x6dagardl2timmar-45dagsverkenå8timmar.
Hektolitervikt pä räg är 72 kg.
Med denna utgångspunkt får man följande serie:

Motsvarar

Arbetad tid

Pris

Lönekostn.

105 kg råg

105 kg råg 5 Riksdaler 14 kr

1800

45 dagsv.

1935

3 dagsv.

1950

2 dagsv.

30 kr

2 kr36

1990

2 timsa.

120 kr

94 kr81I manstimme 8/12 Skill. 0:60 kr85

Perioden 1800-1935 ökade alltså produktiviteten i spannmålsodling i förhållande till
arbetsinsatsen ca 10 gånger och perioden 1935-1990 likaså ca 10 gånger.

Effektiviteten i produktionen av livmedelsråvaror har alltså stegrats till en nivå, som för blott

en generation sedan hade lramstått som ouppnåbar. Ett parjämförelser: Årsarbetsinsatsen

vid periodens början motsvarar tvåhundra år senare en varumängd som är 100 gånger större

räknat i exempelvis rå9, smör och ägg. Under efterkigstiden är ökningen i storleksordningen

tiodubbling. För tvåhundra år sedantröskade en bonde med slaga och rensade med rissel260

kg säd per dagsverke - en modem skördetröska tröskar vid god skörd och full dag 30 000

- 40 000 kg säd. Avkastningen från växter och djur har stigit fem till tio gånger. Resultatet

harrunnits genom våxtforädling, bättre avel och allmän kunskapsuppbyggnad. Tillämpning
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av vetenskap inom lantbrukskemi, marklysik och maskinteknik har sedan i förening med

tillford energi ochbilliga konstgödselmedel möjliggjort denytterligare stegringi produktivitet

i förhållande till arbetsinsats, som jämforelsen med 1790-talet visar. Tidigare har beskrivits

förhållandet mellan arbetet och varumängd. Ett annat mått är förhållandet mellan

produktionsinsats och produktion. Där är energi, maskiner, konstgödsel, växtskydd m.m.

inräknade. Från 1950 till 1990 har resursinsatsen sjunkit från index 100 till 50, men

produktionen har ökat från 100 till 145 och produktiviteten från 100 till 200.88

fu lg0O hade Sverige, Finland undantaget, 2,35 miljoner innevånare och sysselsatte 3/4 av

sin befolkning i agrar produktionse. Landet kunde trots detta ej forsörja befolkningen ens på

en låg nivå. Under 1700-talets sistahälft importerades årligen netto 402 000 tunnor spannmål

och spannmålsprodukter. Redan tjugolem år senare vägde import och exportjämnt. Ett av

Europas fattigaste lånder hade börjat omvandlas. Förändringen skedde långsamt. Annu t 870

1evde72%o avbefolkningen av agrara näringar, lg14vat det40oÄoch nu (1990) är det endast

2 %. pä drygt etthundra år har den stora, tidigare dominerande jordbruksbefolkningen

minskat till att bli en mycket liten gruppbland många andra. Därmed harfimänniskor i landet

en verklighetsbetonad uppfattning om lantbruksnåringarna, och miljodebatten är till sin

karaktär ofta utopisk. De famlande forsöken att återvinna biologisk balans är talrika.

Samtidigt kråvs billigare livsmedel, fastän kostnaderna for livsmedelskonsumtionen i

hushållen nu (1991) år nere i 15 oÄ av de totala konsumtionskostnaderna. 1967 utgjorde

livsmedelsposten 24 oÄ,a. Nltsä har andelen direkta "livsmedelskostnadec' for hushållen

under 24 år sjunkit med ca 40 % ! Jordbrukets del av BNP har 1991 sjunkit till 1,6 o%er. Dessa

loråndringar har skett jämsides med stora strukturförändringar i lantbruksforetagen.

Kostnad i procente2

Förnödenheter och

tj änster

Kapital

Arbete

S:a

1950 1990

20

2-l

59

100

25

15

tt

t00

Här som i andra producerande näringar har en synnerligen omfattande våxling skett från

arbete till kapital.
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VAD MODERNÄRINGENS HISTORIA IA$I LAIL{ DAGENS
MÄNNISKOR

- EN LANTMÄSTARES REFLEKTIONER OCH VISIONER

Med ördjupad och bred spridning av insiker i ekonomisk och agrar historia skulle debatten

om dagens jordbruk fokuseras på långsiktigt vasentliga frågor. Det är min förhoppning att

historiskabeskrivningar av bl.a. produktivitetsutvecklingen som denjag här har sammanställt

kan berika diskussionen om de agrara näringarnas utveckling i våixelverkan med miljön.

Hur lång skall vi begrånsa insatser av sådana produktionsmedel som konstgödsel,

växtskyddsmedel och fossila respektive nukleiira energimedel? Hur skall vi lösa problemet

- ett överlevnadsproblem - med att separera det giftiga industriavfallet från människornas

avåll och återlora det sistnämnda i rimligt renat skick till jorden ör att underhålla dess

produktionskraft? Måste man inte också kraftigt tika keatursstammen med vallodling som

underlag och med ökad naturgödsling som foljd, om användningen av konstgödsel skall

kunna minskas till de låga nivåer som användesvid seklets början? Hur många kor och andra

kreatur skall vi i så fall ha ör balanserad växtfoljd med vallar? Vem skall investera i nya

djurstallar? Vilka skall sköta alla nya besättningar och på vilka ekonomiska villkor? Vilka
skall konsumera alla mjolkprodukter? Vad {år allt kosta och vilka skall betala?

Troligen ligger framtiden i ännu större framsteg i agrar bioteknik i stället for nostalgiska

tankegångar om att gå tillbaka till en srunnen epok, då merparten av näringens månniskor

levde och arbetade under lorhållanden som idag ter sig ofattbart hårda och påvra.

I historiskt perspektiv år200 årenkortepok. Under den tiden har de agrara produlctionsformema

utsatts for omstörtande forändringar. Idag sysselsätts i den agrara produktionen endast ett

fital människor. Dessa åir for sin forsörjning beroende av omgivningens biologiska betingelser.

Samtidigt är sektorn inordnad i ett statligt/organisatoriskt ekonomiskt regelverk, som har

växt fram främst för att passa industriellt betingade näringar. Inom dessa sker en successiv

resursallokering till sådana områden, där resurserna ger bäst tillviixteffekt räknat i strikta

ekonomiska termer, utan hänsyn till en så komplicerad faktor som långsamma biologiska

forlopp. Areell produktions främsta tillgångar är i grunden oörstörbara men måste hanteras

på ett sådant sått, att de i längden kan räcka till for en allt storre befolkning med allt större

anspråk.

Naturvetenskapens ofantliga framsteg har skapat grunden for en utveckling till välstånd for
delar av världen. Nu måste naturvetenskapen kompletteras med humanistisk kunskap for att

människor i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet skall kunna förstå utvecklingen i ett

längre perspektiv. Allt måste utgå ifrån att människan är en biologisk varelse. Som jag ser

det kommer vi med detta synsätt att möta existentiella frågeställningar och ge dessa stor

betydelse.

Den finlåndske filosofen Georg Henrik von Wrights tankar om vetenskapen, människan och

miljön är kanske profetiskt lorutseendee3: "Den globala ordningen har alltmera börjat likna

ett system av ett slag som 'kaosforskarna' studerar, med 'bifurkationspunkter', där

utvecklingen tar språng i helt oforutsedda och o{tirutsebara riktningar. Därmed får också
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irrationaliteten ett större spelrum. Detta är ett faktum, som också den rationella betraktaren

måste erkänna och ta med i sin betraktelse. Det betyder inte, att man skall respektera

ofornuftet. Men det kan, kanske, lära oss en intellektuell ödmjukhet, som kan varatill nytta,

inte bara lor den teoretiska forståelsen, utan också for den praktiska planeringen av vår egen

framtid. Mycket av det som problematiserat vår tillvaro hiirrör från en överskattning av vår

formåga att rationellt, med vetenskap ochteknologi, behårska utvecklingen." Jag foreställer

mig att ett av de åry'ftade sprången kan vara användning av fossiltbränsle, ett annat kunskapen

att framställa kväve ur luften

Om de ekologiska aspektema säger von Wright bl.a.: "Man kunde tala om ett nymorgnat

ekologiskt varldssamvete, som ibland tar sig uttryck i vad jag ville kalla 'miljohysteri''

Forskare och politiker ropar i korus, att något radikalt måste göras." Något görs forvisso,

men det finns en handlingsförlamning som delvis orsakas av att "själva foreställningarna om

det ideal, som borde efterstråvas, belastas av inre motsägelser". Samtidigt som man vill att
.,fortsatt forslitning av naturresurserna och skadegörelse påmiljön skall minimeras" vill man

nämligen att "tillvåxten i industriländerna" skall fä fortsätta och "levnadsstandarden om

möjligt inte tillåtas sjunka".ea

Den kontrollerade utvecklingen av vetenskap och teknik förblir grundläggande for att möta

dagens och morgondagens utmaningar. Men grunden är ofullständig sålänge den humanistiska

faktorn inte beaktas.

I dennauppsats harjag forsökt ge ett agrarhistoriskt perspektiv ivid tväwetenskaplig mening

genom att varva naturvetenskapliga och tekniska iakttagelser med ekonomiska och sociala

i beskrivningen av en 200-årig utveckling. Dettafor att läsaren skall kunna göra reflektioner

både om de areella näringamas utveckling i sig och om samhällets utveckling i stort.

Som jag ser det så löser inte en allmän miljöhysteri vare sig dagens eller morgondagens

problem. Att arbeta sig fram till långsiktiga losningar går endast med kvalificerad, jordnära

kunskap,somharmonisktforenarnaturvetenskap,teknikochhumanioraochsomgeren
konstruktiv och handlingsinriktad helhetssyn

En väsentlig del i den tvärvetenskapliga kunskap, som måste vara utgångspunkt för ett

verklighetsinriktat angrepp på miljoproblemen, är agrarhistorisk kunskap Utan sådan

forleds manniskor att tro på en återgång till den agrara livsform som de äldre bland oss

fortfarande minns.

****{.r(**t r!
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