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Bakgrund till undersökningen
Linnés Hammarby ligger på Uppsalaslätten, 15 km sydost om Uppsala. Gården köptes av
Linné 1758, och här tillbringade Linné en stor del av sina sista 20 år. På Hammarby byggde
han upp sitt museum med naturalier vilket lockade såväl vetenskapsmän som kungligheter. På
gården undervisade han också studenter och byggde upp en botanisk trädgård med växter från
Sibirien.

Figur 1. Linnés gård Hammarby ligger ca 15 km sydost om Uppsala.
Vid sidan av det akademiska livet som Linné tog till Hammarby, pågick andra verksamheter
som tidigare. Här odlades spannmål, bärgades hö och mjölkades kor. Här bodde soldater som
skickades ut i strider långt från sina hem och varav en del aldrig kom tillbaka. Denna rapport
handlar om Hammarby som jordbruk, rusthåll och boplats för en lång rad människor utöver
Linné med familj.
År 2007 är det 300 år sedan Linnés födelse. I samband med jubileet planeras Hammarbys
marker göras till kulturreservat. Tanken är att jordbrukslandskapet ska rekonstrueras för att se
ut som det gjorde under 1700-talet. Huvudsyftet med reservatet är att lyfta fram människorna
på Hammarby, förutom Linné med familj även soldatfamiljer, torpare och tjänstefolk. Syftet
är också att på ett pedagogiskt sätt visa hur ett uppländskt jordbruk såg ut under 1700-talet.
+Reservatet har även ett vetenskapshistoriskt motiv, bland annat genom de växter som Linné
tog till Hammarby och av vilka en del finns kvar ännu idag.
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Rapporten utgör ett kunskapsunderlag för reservatsbildningen och är ett försök att dels samla
den kunskap som redan finns, dels ta fram ny kunskap omkring jordbruket på Hammarby
under Linnés och hans hustru Sara Lisas tid. En fullständig skötselplan med områdesindelning
och förslag till hävd är planerat i ett särskilt dokument.

Figur 2. Dagens landskap vid Linnés Hammarby är präglat av åkermark på lerslätten och
skogklädda moränbackar.

Rapportens upplägg
Rapporten har delats in i två huvudavsnitt. Den första delen tar upp bebyggelse och
markanvändning på Hammarby. Här redovisas uppgifter om byggnader på Hammarby under
1700- och 1800-talet, med fokus på uthusen och torpen. I avsnittet om markanvändningen
beskrivs de olika markslagen. Eftersom kartmaterialet över Hammarby är något fåordigt när
det gäller beskrivningen av ängar och betesmarker, ges också exempel från omgivande byars
marker. För denna del av rapporten är de historiska kartorna det viktigaste källmaterialet.
Framförallt har en storskifteskarta över Hammarby, Hubby och Edeby från 1763 använts.
Kartan upprättades fem år efter att Linné köpt Hammarby. Att Linné var engagerad i den här
förrättningen märks på att han deltog i ett par av mötena och hade synpunkter på hur skiftet
borde genomföras. Utöver denna karta har såväl äldre som yngre kartmaterial använts, både
över Hammarby och över grannbyarna.

5

Figur 3. År 1763, fem år efter att Linné köpte Hammarby, gjordes en karta över Hammarbys,
Edebys och Hubbys marker. Den här kartan är mycket viktig för att förstå hur Hammarby och
dess omgivningar såg ut under Linnés tid. LMV B13-8:1, 1763/1764.
Det andra huvudavsnittet beskriver människorna på Hammarby. Här presenteras frälsebönder,
torpare, ryttare och skomakare. Här jämförs också redskap och djurinnehav i olika hushåll. I
detta avsnitt har uppgifter framförallt hämtats från mantalslängder, husförhörslängder och
bouppteckningar.
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Markanvändning och bebyggelse
Hammarbys bebyggelse
Den äldre bebyggelse som finns på Hammarby idag består av en huvudbyggnad med två
flyglar, Linnés museum uppe på höjden, samt en spannmålsbod från mitten av 1800-talet.
Denna byggdes om till bostad åt en tillsyningsman vid slutet av 1800-talet. Tidigare fanns
också bland annat stall, fähus, lador och smedja på gården, men all denna bebyggelse revs vid
sekelskiftet 1900.
Gårdstomten
Gårdstomten var centrum i jordbruket. Här låg dels boningshusen, dels byggnader för djuren
med tillhörande gödselstack, samt olika förrådsbodar. Bebyggelsen på större gårdar i Uppland
var uppdelad i en mangårdsdel med boningshus, brygghus, bagarstuga och
förvaringsutrymmen, och en ladugårdstomt med fähus, fårhus, svinhus, foderhus och
ladugård. Utanför dessa låg spannmålsbod, stall, smedja och bastu1. Det här förhållandet bör
ha gällt även på Hammarby.
På storskifteskartan över Hammarby har gårdstomten färgats rosa, precis som trädgården och
åkern inom Edebygärdet. Att de markerats med samma färg betyder inte att de hade samma
funktion, lantmätaren hade ett begränsat antal färger att arbeta med. Över gårdstomten har
vägar markerats, men inga hus utöver huvudbyggnaden.

Figur 4. Kunskapen om bebyggelsen på Hammarby under Linnés tid är begränsad. På kartan
över Hammarby från 1763 finns bara ett hus markerat på tomten. LMV B13-8:1, 1763/1764.

1

Ulväng 2004, s. 99
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I väster, söder och öster avgränsades tomten av hägnader. Även mot skogsområdet bör det ha
stått en hägnad, men denna har inte markerats på kartan. Vi känner därför inte till tomtens
avgränsning bakom boningshuset.
Huvudbyggnaden
När kartan över Hammarby upprättades 1763, höll säteriets huvudbyggnad på att uppföras.
För Linné var detta en viktig investering för framtiden. I ett brev till sin vän Abraham Bäck
skrev Linné Jag bygger hus åt min änka och faderlöse barn2.
Enligt botanikprofessorn Thore Magnus Fries, som skrev en levnadsteckning över Linné i
början på 1900-talet, var västra flygeln gårdens tidigare huvudbyggnad, där Linné med familj
bodde innan den nya huvudbyggnaden stod färdig 17643. I vilken utsträckning Linné vistades
på Hammarby innan dess är inte utrett, men han var i alla fall där en del under sommaren
1763. Den 20 juli skickade han ett brev från Hammarby, det första som har Hammarby som
dateringsort4. Detta år deltog Linné också i storskiftesmötena den 11 och 15 juli. Senast den 2
augusti bör Linné ha varit tillbaka i Uppsala, eftersom han då skickade ett brev daterat i
staden.
Sommaren 1764 firade Linné sitt och Sara Lisas silverbröllop samt äldsta dottern Elisabeth
Christinas bröllop på Hammarby. Även från 1765 finns flera belägg för att Linné vistats på
Hammarby, men först 1766 berättar Linné för sin vän Abraham Bäck: Jag bor nu ständigt
öfwer sommaren på landet5.
Flyglarna
De båda flyglarna på Hammarby är äldre än huvudbyggnaden. I herrgårdars flygelbyggnader
fanns ofta rum för de anställda på gården. I mitten av 1800-talet användes den västra flygeln
på Hammarby till bostad åt rättaren med familj. Dessa bodde i en del av bottenvåningen.
Resten av bottenvåningen användes som förrådsrum och slöjdstuga. På övervåningen, som
tillkom under Linnés dotterdotters tid och som togs bort vid sekelskiftet 1900, fanns dels en
drängkammare, dels fanns ett rum där en trotjänare på gården bodde6.
I den östra flygeln bodde ägaren till Hammarby vid mitten av 1800-talet. Även denna
byggnad var i två våningar vid den tiden, men byggdes senare om till en våning. På
bottenvåningen fanns då ett rum kallat kontoret, ett sovrum för ägaren, ett rum för
hushållerskan, ett kök och en jungrukammare7. Vid en uppmätning av byggnaderna 1880
kallades denna östra flygel för boningsflygeln och den västra för uthusflygeln8.
Frälseböndernas bostäder
Var de båda arrendatorfamiljerna på Hammarby bodde är inte klarlagt. Man måste tänka sig
att det kan ha funnits betydligt fler bostadshus på Hammarby än vad som framgår av
kartmaterialet. På andra herrgårdar vid den här tiden var det vanligt att arrendatorerna hade
egna bondgårdar som låg intill, men avskilda från huvudgården. Det är möjligt att så var fallet
även på Hammarby9. I och med att det inte finns några belägg för några sådana gårdar på
2

Linnés brev till Abraham Bäck, 2/9 1763
Fries 1903, s. 387 f.
4
Linnés brev till baron von Jacquin 20/7 1763
5
Linnés brev till Abraham Bäck, 25/7 1766
6
Tullberg 1918, s. 8
7
Tullberg 1918 s. 8
8
Uppmätning av JF Åbom 1880, Carolinas kart och bildavdelning
9
Ulväng 2004
3
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Hammarby, varken i det historiska källmaterialet eller i form av husgrunder, kan man anta att
arrendatorerna bodde på gårdstomten, kanske i flyglarna.
Torparnas bostäder
Det bodde två torparfamiljer på Hammarby när storskifteskartan upprättades 1763, men det
finns inga torp markerade på kartan. Om torpbebyggelsen låg på inägomarken har de
utelämnats från kartbilden, de kan också ha legat utanför inägomarksgränsen, på Kronoparken
norr om Hammarby. En av torparfamiljerna kan också ha bott i Edeby. I Edeby fanns en
utjord som hörde till Hammarby. Mantalslängderna berättar att torparen Erik Ersson var
bosatt på utjorden under 1780-talet, och det är möjligt att det bodde torpare här redan tidigare.

Figur 5. I Hammarbys grannby Edeby låg en utjord som hörde till Hammarby. Utjordens del
av bytomten låg i nordost och är markerad med littera A. På tomten är ett hus markerat. På
1780-talet var torparen Erik Ersson bosatt på utjorden, och det är möjligt att det bodde
torpare här redan 1763 då kartan upprättades. LMV B13-8:1, 1763/1764.
Ryttartorpen
Soldattorpen låg ofta intill den sämre odlingsjorden, på gränsen till utmarken. På 1763 års
karta över Hammarby, Hubby och Edeby finns ett ryttarhus och ett soldathus markerat
innanför gränsen till skogsområdet Kronoparken, ca 300 meter nordost om Hammarby.
Soldathuset hörde till byn Hubby och ryttarhuset till Hammarby. Eftersom det hörde två
ryttare till Hammarby kan ryttarhuset ha varit ett så kallat dubbelhus, som bestod av två
sammanbyggda enkelstugor. Det är också möjligt att det i själva verket låg två ryttarhus på
platsen men att bara det ena markerats på kartan.
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Figur 6. Hammarbys ryttarhus och Hubbys soldathus låg innanför gränsen till kronoparken.
På storskifteskartan, 1763, har bara ett ryttarhus markerats, trots att Hammarby höll två
ryttare. Varför bara ett hus markerats är oklart. Antingen var huset ett dubbelhus, där båda
ryttarfamiljerna kunde bo, eller också har bara ett hus markerats även om det låg två hus på
platsen. Orsaken skulle också kunna vara att det vid denna tid bara fanns en ryttare i
Hammarby. Den ena av ryttarna, Anders Hammar, hade avlidit i Pommern 1758, och ingen
ersättare hade tillsatts. LMV B13-8:1, 1763/1764
På en karta över kronoparken från 1789-91 är fyra hus inritade på platsen. Två av husen låg
på inägomarken söder om vägen, två av husen låg, precis som på den äldre kartan, på
Kronoparken norr om vägen. Ett av husen norr om vägen låg inne i Hammarbys humlegård.
Kartan berättar ingenting om husens funktion, men förmodligen var det ryttar- och soldattorp.
Det kan även ha varit bebyggelse åt andra torpare. Husens läge överensstämmer inte med den
äldre kartan. Det kan bero på att bebyggelsen hade flyttats, men det kan också vara brister i
uppmätningarna.

Figur 7. Bilden visar en sammanläggning av 1763 års karta över inägomarken (svart färg)
och 1789 års karta över kronoparken (röd färg). Bebyggelsen på kronoparkskartan består av
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två hus norr om vägen och två hus söder om vägen. Det ena av husen norr om vägen låg inne
i humlegården. LMV B13-8:1 1763/1764, B13-8:2 1789-91/1791.
Även vid mitten av 1800-talet fanns fyra hus på platsen. Norr om vägen låg ett dragontorp
(ryttartorp) bestående av två byggnader, söder om vägen låg ytterligare ett dragontorp, även
det med två byggnader (fig 8). Dragonhusen söder om vägen skulle kunna vara samma som
vid kronoparksuppmätningen 80 år tidigare eftersom deras placering förefaller vara
densamma vid båda tidsskikten. Den övre bebyggelsen hade däremot blivit något förskjuten.

Figur 8. På häradsekonomiska kartan, 1859-63, har dragontorpen (ryttartorpen) markerats
norr respektive söder om vägen. Hubbys soldattorp låg enligt den här kartan på
inägomarken, öster om de båda dragontorpen.
Enligt 1763 års karta låg både Hubbys soldattorp och Hammarbys ryttartorp på kronoparken.
På 1860-talet låg däremot Hubbys soldattorp längre österut, inne på inägomarken (se fig 9).

Figur 9. En sammanläggning av kronoparksuppmätningen från 1789 (röd färg) och
häradskartan från 1859-63 (svart färg). Rödsvarta streck markerar de element som är samma
på båda kartorna. Åtminstone en av byggnaderna som hörde till det södra ryttartorpet kan ha
varit densamma eller legat på samma plats vid de både karteringstillfällena (nedre pilen). På
1789 års karta finns två täppor markerade. Dessa kan säkert ha brukats av ryttare eller
torpare. Den ena av täpporna finns med även på 1860-talets karta (den övre pilen). LMV
B13-8:2, 1789-91/1791.
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Ytterligare 20 år senare låg ett ”gammalt dragonhus” söder om vägen. Norr om vägen låg ett
ryttartorp, nr 39. Huset verkar ha haft samma placering som en av byggnaderna på
kronoparkskartan från 1789-91. Vid den tiden låg byggnaden inne i humlegården. Det var inte
samma hus, tjugo år tidigare låg inget hus på den här platsen, men det kan kanske ha byggts
upp på den tidigare grunden. Till dragontorpet hörde ett fähus. På platsen låg också Hubbys
soldathus med fähus, som tydligen hade flyttats ut på kronoparken igen sedan 1860-talet.
Öster om de båda två andra torpen låg Holsts fördelsstuga. Holst hade varit ryttare under
Hammarby och bodde tydligen kvar sedan han slutat sin soldattjänst. Mer om Holst i avsnittet
om människorna på Hammarby.

Figur 10. Figuren visar en sammanläggning av 1789 års karta över kronoparken (röd färg),
och en uppmätning från 1879 över byggnaderna på Hammarby (svart färg). Vid den senare
uppmätningen fanns en källare (nr 35), tidigare ryttaren Holsts fördelsstuga (nr 36), en
soldatstuga med fähus (nr 37 och 38), ett dragontorp med fähus (nr 39 och 40), ett gammalt
dragonhus (nr 41) och en källare (nr 42) i området. Dragontorpet (nr 39) hade samma
placering som en byggnad på 1789 års karta. Även då var detta säkert ett hus avsett för en
dragon. LMV B13-8:2, 1789-91; E. Ek, Carolinabiblioteket, Uppsala, kart- och
bildavdelningen.
200 m nordväst om Hammarbys gårdstomt ligger en liten åkervret som under Linnés tid
kallades Ryttarvreten. På uppmätningen från 1879 finns ett dragonhus med fähus markerat
inom vreten. Det här är första belägget för ett hus på den här platsen. Intill husmarkeringarna
finns en notering som berättar att de båda husen skulle uppföras på platsen10. Det har
diskuterats om något av de äldre ryttarhusen kan ha flyttats hit. Ännu idag står boningshuset
kvar, ladugården revs för några decennier sedan.
Sammanfattningsvis låg ryttar- och soldatbebyggelsen nordost om Hammarbys gårdstomt, på
gränsen mot Kronoparken, under hela perioden från 1763 till slutet av 1800-talet. Åtminstone
från 1780-talet fanns hus på båda sidor om vägen. Bebyggelsen verkar ha kasat runt en del
under perioden.
Hammarbys uthusbyggnader

10

Uppgifterna finns på en version av E. Eks uppmätning som förvaras på Uppsala universitetsarkiv.
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År 1879 köptes Hammarbys boningshus, museum och parkområde av staten. Avsikten var att
göra Hammarby till museum. Markerna till Hammarby köptes av Uppsala universitet. I
samband med köpet gjordes en uppmätning av byggnaderna i Hammarby och grannbyn
Hubby11.
För den fortsatta jordbruksdriften byggdes ett nytt brukningscentrum ca 300 m nordost om
Hammarby. Den nya gården fick namnet Hammarby gård. I och med att det uppfördes
byggnader på det nya brukningscentrat fanns det inte längre något behov av
uthusbyggnaderna på Linnés Hammarby. Man ville också ta bort dem för att minska
brandfaran. Det gjordes därför en inventering av deras tillstånd 1884 för att utreda vilka som
skulle rivas och vilka som kunde flyttas till den nya gården12.

Figur 11. I samband med statsinköpet 1879 gjordes en uppmätning av samtliga byggnader på
Hammarby och i Hubby. Följande hus fanns på och invid Hammarbys gårdstomt: 1. Linnés
boningshus, 2. Västra flygeln, 3. Östra flygeln, 4. Museet, 5. Spannmålsbod, byggd på 1800talet, 6. Redskapslider och bod, den norra delen var äldre än den södra, 7. Stall i norra delen,
oxhus i södra delen, däremellan ett lider, 8. Ladugård (fähus), 9. Vedbod och vagnslider, 10.
Lada, 11-12. Logar, 13. Får- och hönshus, 14. Redskapslider, nybyggt vid uppmätningen, 15.
Loge, 16. Körhus, 17. Brygghus, 18-19. Källare, 20. Ishus, 21. Badstuga, 22. Smedja. Från T.
Tullberg 1918 och E. Eks uppmätning 1879.
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Uppmätning av E. Ek, 1879, Carolinas kart och bildavdelning.
Ekonomisk besiktning över Hammarby, 1884, Uppsala universitetsarkiv, FIIaba:161
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Enligt inventeringen av byggnaderna fanns 18 uthusbyggnader på Hammarby. Till de äldre av
uthusbyggnaderna räknades ett fähus, ett kombinerat stall och oxhus, en loge med flera golv,
ytterligare logar med golv, ett redskapslider och vedbod, ett brygghus, en mejeribod, ett
svinhus och en smedja. Enligt planen skulle alla dessa hus tas bort utom en av logarna som
skulle byggas om. Mejeriboden skulle enligt förslaget flyttas till den nya gården och svinhuset
skulle avändas till inredning i den nya gårdens planerade fähus. Vid besiktningen var dessa
hus, i synnerhet fähuset, stallet och skjulet (redskapslidret?) till den grad förfallna och
eländiga, att det säkerligen är ytterst sällsynt att få se ett motstycke13. Det har spekulerats i
om de kan ha funnits redan på Linnés tid.
Stallet
Hammarbys stall finns med på flera avbildningar från 1800-talet. Det låg då väster om, men
precis intill mangården. Den norra delen av stallet var till för hästar, den södra delen var ett
oxhus, och däremellan fanns ett lider. Frågan om hur stallet kan ha sett ut har utretts av Göran
Ulväng 2006.
Smedjan
Smedjan som mättes upp vid inventeringen 1879 (nr 22) förefaller ha haft samma läge som en
byggnad på kronoparksuppmätningen, 1789-91 (se fig 12). Huset var visserligen större på
1879 års uppmätning och vridet ett kvarts varv. Kanske hade huset blivit tillbyggt eller byggts
upp igen på delvis samma grund. Badstugan, som låg intill smedjan på uppmätningen (nr 21),
verkar inte ha funnits på 1790-talet.

Fig. 12. I figuren har 1879 års uppmätning av byggnaderna på Hammarby lagts ovanpå
kartan över Hammarby kronopark från 1789-91. Läget för smedjan, nr 22, förefaller ha varit
detsamma som för en byggnad som fanns vid slutet av 1700-talet. Carolinabiblioteket,
Uppsala, kart- och bildavdelningen; LMV B13-8:2, 1789-91/1791
Slutsats
Vid uppmätningen av uthusbyggnaderna angavs en del vara i riktigt dåligt skick. Man kan
tänka sig att de varit gamla, kanske var de sedan Linnés tid. Å andra sidan kan bebyggelsen ha
förändrats mycket årtiondena efter Linnés död, då gården övergick från att drivas av
frälsebönder till att drivas av gårdens eget folk. På andra gårdar i Uppland skedde ofta en
förändring av bebyggelsen i och med omläggning till central drift14.
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Ekonomisk besiktning över Hammarby, 1884, Uppsala universitetsarkiv, FIIaba:161
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Hammarbys trädgård, kålgård och humlegård
Öster om Linnés mangårdsbyggnad, inom det som idag räknas som Hammarbys park, låg på
1760-talet en trägård, det vill säga en fruktträdgård15. Denna finns också markerad på kartan
från 168816. Trädgårdar var vanliga på sätesgärdar och i andra högreståndsmiljöer och gav
platsen en ståndsmässig karaktär. Till gården hörde också en humlegård vilken låg inne på
kronoparken17. Humlegården finns utmärkt redan på 1688 års karta och sägs då vara
temmeligen god18. Humlegården finns också med på 1793 års karta över Kronoparken.

Figur 13. Humle, frukt och grönsaker odlades som regel inom egna odlingsland. Strax öster
om Hammarbys huvudbyggnad ligger det som idag är park. Under 1600- och 1700-talet var
detta en fruktträdgård. Väster om gården låg två täppor som förmodligen var kåltäppor, det
vill säga odlingsland för köksväxter. Ungefär 200 meter nordost om gårdstomten låg
Hammarbys humlegård. Här låg också två täppor som kan ha använts av torparna.
Kartöverlägg efter LMV B13-8:1 1763/1764 och B13-8:2 1789-91/1791.
Grönsaker odlades ofta inom så kallade kålgårdar, vilka ofta låg i närheten av bebyggelsen. I
Hammarby låg två täppor strax väster om gården. Enligt zoologiprofessorn Tycho Tullberg,
15

Hammarby, Edeby, Hubby, Danmarks socken, 1763/1764 B13-8:1
Hubby, Danmarks socken, 1688, A18:136-137
17
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som också var Linnéättling och inspektor på Hammarby, var dessa kåltäppor19. Tullberg säger
sig ha fått uppgiften från 1763 års karta över Hammarby. Tullberg måste ha använt sig av en
karta som skiljer sig något från den som förvaras på lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle. På
denna har täpporna inte beskrivits.
De två täpporna var åtskilda av en gärdesgård. Varför denna uppdelning gjorts är oklart.
Trädessystem tillämpades såvitt man vet inte i kålgårdar. Om kålgårdsdelarna hörde till olika
hushåll brukade man däremot hägna dem ifrån varandra. Ett exempel på det är Edebys kåloch humlegårdstäppor som enligt kartan var avdelade med gärdesgårdar så att varje gård fick
var sin del (se fig 14). En möjlig förklaring till uppdelningen av Hammarbys kålgård skulle
kunna vara att de två arrendatorerna brukat var sin del.

Figur 14. Till vänster visas ett utsnitt från 1763 års karta över Hammarbys kålgårdar, till
höger Edebys kål- och humlegårdstäppor från samma karta. LMV B13-8:1, 1763/1764.
Halva ytan av de två täpporna är rosafärgad, den omges av en yta med grön färg. Den gröna
färgen användes vanligtvis till mark som inte var uppbrukad, till exempel till diken och
impediment. Inom täpporna kan den gröna ytan ha varit bevuxen med fruktträd och bärbuskar.
Antagandet stöds av en skiss från 1839 med utsikt över Hammarby från väster. Denna visar
odlingsland med buskar och träd i bakgrunden (fig. 15)20. Edebys kål- och humlegårdstäppor
har å andra sidan färgats helt gröna, med undantag av den del som hörde till gården G, i
vilken två odlingsland har markerats. Möjligen har lantmätaren gjort skillnad på kål- och
humlelanden, så att kållanden färgats rosa medan humleodlingen färgats grön.
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Tullberg 1918 s. 17
Daniel Müller, 1839. Universitetsbiblioteket, Uppsala.
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Figur 15. Skiss av Daniel Müller från 1839, här tolkad och kolorerad av Karin Hallgren. På
bilden ser man över Hammarby från väster. Framför Hammarbys bebyggelse ligger
kålgården med odlingsland, fruktträd och bärbuskar. Utanför kålgården ligger den nyligen
inhägnade trädgården, kallad Ridderbjelkska trädgården. Denna anlades av Linnés
dotterdotters son Mauritz Ridderbjelke, som senare tog över gården. I förgrunden syns
Hammarbys åkergärde Edebygärdet med stenblock. Husen på bilden kan motsvara följande
hus som finns med på en uppmätning från 1879 (sett från vänster): Linnés museum, eventuellt
ett hus som kan vara ett komplex med brygghus, källare och ishus, intendentbostaden
(tidigare spannmålsbod), huvudbyggnaden, västra flygeln, stallet samt ett får- och hönshus.
Carolinabiblioteket, Uppsala, kart- och bildavdelningen.
Kålgården finns inte med på den äldre kartan över Hammarby från 1688. Det kan innebära att
den tillkommit sedan dess. Tullberg spekulerar i om den till och med anlagts av Linné21, men
att den saknas på den äldre kartan behöver inte innebära att det inte fanns någon kålgård under
1600-talet. På dessa, äldre kartor utelämnades ofta kålgårdarna. Det är därför möjligt att det
fanns en kålgård på gården även före Linnés ägande.

Hammarbys åkrar
Hammarbys åkrar bestod enligt lantmätaren vid 1763 års förrättning, av 70 tunnland
hårdbrukad lera. Det fanns också inslag av grund- och jäsjord (jäsjord = lös och finkornig,
ofruktbar jord, SAOB).
Tvåsädesbruk
Under 1700-talert brukades åkern i Hammarby i tvåsäde. Tvåsäde innebär att bara halva
åkerarealen besåddes varje år. Det var det vanliga trädessystemet i östra Mellansverige. Av
Hammarbys totalt 70 tunnland åker besåddes ungefär hälften varje år, resten vilade det vill
säga låg i träda. På trädan kunde djuren gå och beta och hägnaden mellan de två åkergärdena
var därför viktig för att inte djuren skulle komma in i sädesgärdet. I Uppland hade man svart
21
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träda, det vill säga man bearbetade trädan flera gånger under säsongen. Redskapet som
användes vid jordbearbetningen var årder. I Skåne och i Västsverige hade man istället grön
träda, där bearbetade man inte åkern under sommaren utan man lät ogräset växa. Fördelen
med svart träda var att man höll nere ogräsförekomsten, och när det blev mindre konkurrens
med ogräsen växte säden bättre. Fördelen med den obearbetade gröna trädan var att djuren
kunde beta av ogräset som växte på åkern under sommaren. På den svarta trädan blev det inte
så mycket bete för djuren på själva åkerytan, däremot kunde de hitta bete i diken, renar och på
åkerholmar.

Figur 16. Hammarbys, Edebys och Hubbys åkrar brukades i tvåsäde. Utsädesomgångarna
skildes åt med tvåsädeshägnader. Bilden illustrerar vilka åkrar som låg i samma
utsädesomgång, det vill säga som trädades och odlades samtidigt. De olika omgångarna har
markerats med gul respektive brun färg. Ängsmarken har färgats mörkgrön och beteshagarna
ljusgröna. LMV B13-8:1 1763/1764.
Hammarbys gärden
I den enklaste formen av tvåsäde är åkern indelad i två gärden som omväxlande besås och
trädas. Hammarbys åkerareal var däremot uppdelad på fyra gärden. Två av gärdena,
Ekesgärdet och Edebygärdet låg väster om gården och skildes åt genom en tvåsädeshägnad. I
de två övriga gärdena, Norra gärdet och Hemgärdet, låg Hammarbys och Hubbys åkrar i
ägoblandning före storskiftet 1763. Skiftet av Hemgärdet, sydost om Hammarby, resulterade i
två sammanhållna skiften, ett för Hammarby och ett för Hubby. Man försökte göra en
liknande delning i Norra gärdet, nordost om Hammarby, men parterna kom inte överens.
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Resultatet blev att Hammarbys och Hubbys åkrar fortsatte att ligga i ägoblandning i detta
gärde, med fyra skiften vardera.
Utsädesomgångarna
De två utsädesomgångarna var inte riktigt lika stora. Till den ena årvägen hörde Ekesgärdet,
Hemgärdet och en vret norr om Edebygärdet kallad Ryttarvreten. Tillsammans utgjordes
denna årväg av 32,5 tunnland åker. Till den andra årvägen hörde Norra gärdet och
Edebygärdet vilka var på sammanlagt 37,5 tunnland. I gengäld bedömde lantmätaren den
första utsädesomgången som något bättre än den andra. På en skala mellan 1 och 4, där 1
utgjordes av den bästa åkern, utgjordes första utsädesomgången till största delen av åker av
2:a graden, medan andra utsädesomgångens bestod av ungefär lika mycket av 2:a, 3:e och 4:e
gradens åker. Skillnaden i storlek mellan årvägarna kan därför ha jämnats ut, så att skörden
blev ungefär lika stor varje år.

Fig 17. Vid storskiftet 1763 mättes såväl Hammarbys som Edebys och Hubbys marker upp.
Byarnas ägor låg blandade med varandra. I figuren har Hammarbys åkrar färgats gula och
bruna för den odlade respektive den trädade åkern. Hammarbys ängsmark har färgats
mörkgrön och beteshagarna ljusgröna. Historiskt kartöverlägg efter LMV B13-8:1
1763/1764.
Diken, impediment och eventuell märgelgrav
Åkermarken var uppsplittrad på ett stort antal tegar genom diken, gräsrenar och impediment.
Av 1763 års karta framgår att det framförallt var de lägre delarna av åkern som gränsade mot
ängsmarkerna som dikats. Även en del impediment, det vill säga delar av åkern som inte gått
att bruka, är markerade på kartan. Impedimenten kan till exempel ha bestått av stora stenar
eller berg i dagen. De kan också ha bestått av gropar. Söder om den så kallade Galgbacken
fanns tidigare en grop som blev igenfylld under 1970-talet då jordbruket skulle rationaliseras
(Jan Helmer Gustafsson, Mariette Manktelow, muntligt). Platsen finns markerad som ett
impediment på 1763 års karta. Här har bedrivits någon form av täkt, till exempel av lera eller
märgel. Fram till storskiftet var gropen en del av Hammarbys ägor, men vid skiftet tillföll den
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Edeby. Huruvida Linné haft något med täkten att göra är ovisst, men det är känt att han var en
stor förespråkare för användning av märgel för att förbättra åkerjorden22.
Hägnadslag
Uppsalaslätten var fattig på gärdselvirke. För att minska hägnadsbehovet var Hammarby och
de angränsande byarna Hubby, Edeby och Ängeby involverade i ett gemensamt hägnadslag. I
ett hägnadslag hade man ingen hägnad i gränsen mellan byarna. När byns djur betade trädan
kunde de även gå in på intilliggande byars trädade åker. Hägnadslaget förutsatte att de
angränsande byarna hade samma trädesrytm i de gemensamma gärdena, liksom att man inte
släppte ut djuren för efterbete på åkern förrän skörden hade bärgats även från grannens åker.

Hammarbys ängsmark
Hammarby hade sin ängsmark längs med Funboån, nedanför åkergärdet Norrra gärdet, öster
om Hubby. Ängsgärdet var gemensamt för Hammarby och Hubby. Redan på den äldsta kartan
från omkring 1660 framgår hur ängen var delad mellan de två enheterna. De hade 9 långsmala
ängstegar var. Varje teg bestod både av sankare och torrare partier23.
Inget storskifte av ängsmarken
Vid storskiftet 1763 gick man inte in på änsmarken. Linné hade gärna sett att Hammarby hade
fått ett sammanhållet ängsskifte, som var skilt från Hubbys. Hubbyborna ansåg däremot att
ängen hade för ojämn bördighet för att den skulle gå att skifta rättvist. Linné fick finna sig i
hubbyböndernas önskemål att behålla den gamla tegindelningen, men fick i alla fall inskrivet i
protokollet att han hade önskat at Delning måtte sjedt efter öretal i ängen båda dessa gårdar
emellan, men som Grannarne härmed protesterade lemnas detta orört tills vidare.
Ängens storlek och avkastning
Hammarbys ängsmark var på 47,5 tunnland. Jämfört med en svensk normalgård var ängens
förhållande till åkern liten i Hammarby. I skogsbygd var ängen ofta tre gånger så stor som
åkern24. I Hammarby var åkerarealen istället större än ängen. Förhållandet är typiskt för
slättområden och tyder på att jordbruket var inriktat mot spannmålsodling.
På varje tunnland kunde i genomsnitt 1,5 lass hö skördas, vilket ger 71 lass per år25. Till
Hammarby hörde också en ängsteg i grannbyn Ängebys västra ängsgärde som gav 1,5 lass hö.
Tillsammans gav ängarna ungefär 73 lass hö. Man brukar uppskatta att fyra lass hö räckte för
att föda en ko över vintern i Mälardalen, för en häst gick det åt något mer. Höet från
Hammarbys ängar borde därför ha räckt till att föda ungefär 18 kor.
Enligt 1688 års karta över Hubby och Hammarby gav Hammarbys äng drygt 140 lass hö, det
vill säga dubbelt så mycket som finns angivet på 1763 års karta. Skillnaden mellan
uppgifterna skulle kunna bero på att ängsmarken blivit utmagrad under perioden och därför
gav lägre skörd. Bara 300 meter nordväst om Hammarbys och Hubbys ängsmark låg Lövstas
äng Dyn. Enligt en uppmätning från 1748 bestod denna tidigare av en sidländ (det vill säga
fuktig eller sank) jordmån och starrbotten (rikligt starrbevuxen), men på några års tid hade
den förändrats och istället blivit en tuvig och mosslupen hårdvall (det vill säga äng av en
torrare typ)26. Det är möjligt att Hammarbys äng förändrats på samma sätt.
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Ängens beskaffenhet
Hammarbys och Hubbys ängsmark var enligt storskifteskartan en mer eller mindre bärande
hårdvall. Kartorna beskriver inte vegetationen, men förmodligen liknade den växtligheten på
grannbyarnas ängsmarker. Flera av dessa finns beskrivna i olika kartprotokoll.
Söder om Hammarbys och Hubbys ängsmarker låg Norrbys ängar. Dessa bestod av moss- och
starrbotten27. Nordost om Hammarbys och Hubbys äng låg Lövstas ängar vilka bestod av
både torrare och blötare typer. På de blötare ängarna växte starr och fräken, de torrare ängarna
var tuviga och mosslupna med inslag av enbuskar28. I Ängeby, väster om Hammarby,
beskrivs ängen som en skarp hårdvall, det vill säga en mager hårdvall. Närmast ån var den
skarpt tuvig och oduglig. En del av den sämsta delen hade därför hägnats in till beteshagar29.
Norr om Hammarbys och Hubbys ängsmark låg Tjockstas ängar. Närmast gränsen bestod
dessa av en sämre och mindre bärande vall. I ett kartprotokoll från 1768 berättas det att gräset
på denna vall blev angripet av en slags maskar nästan varje år, vilket ytterligare försämrade
gräsväxten30.
Antagligen liknade Hammarbys äng de omgivande byarnas. I de blötare delarna mot
vattendragen bör den ha varit starr- och fräkenbevuxen, och i de torrare delarna bör den ha
varit magrare, kanske med inslag av enbuskar.
Sara Lisa låter köra in höet
Linnés son, Carl von Linné den yngre, berättar i sin avhandling Blomsteruret om hur Sara
Lisa frågade Linné om det skulle vara uppehållsväder så att hon kunde låta köra in sitt hö.
Linné ska då ha tittat till växten Calendula pluvialis med vilken man enligt Linné kunde
förutspå vädret. Växten hade öppnat sig, alltså skulle det inte bli regn. Senare visade det sig
att det i alla fall blev lite regn, vilket upprörde Sara Lisa. Fast när Linné tittade ut hade regnet
redan upphört31.
Episoden ska ha inträffat under Carl den yngres barndom. Frågan är om den kan ha utspelats
på Hammarby, eftersom han var 17 år när Hammarby köptes 1758, och det förmodligen
dröjde ytterligare något år innan Sara Lisa kan tänkas ha tagit in något hö på gården. Om
händelsen verkligen inträffade under Carls barndom är det troligare att det var höet till djuren
i staden som skulle köras in.

Lövtäkt
När djuren var stallade under vintern fodrades de framförallt med hö, men också med halm
och löv. Lövtäkten kunde bedrivas både på inägan och på utmarken. I Uppland skördades
lövet genom hamling vilket innebär att kvistar kapades från träden med några års mellanrum.
Det var framförallt ask och lind som hamlades, men nästan alla lövträd dög som lövfoder.
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Vid lövtäkten använde man sig ofta av en särskild lövkniv eller lövskära. Två sådana finns
omnämnda i bouppteckningen efter ryttaren Anders Hammar på det ena av de två ryttartorpen
under Hammarby32.
Att lövtäkt bedrevs bland bönderna i Danmarks socken framgår av ett brev till jägeristaten
1768. I brevet, som skrevs av prästen i Danmark, talas det om den svåra missväxten under
sommaren. För att i någon mån mildra effekterna av missväxten önskade bönderna få tillåtelse
att bryta löv på sockenallmänningen, det vill säga skogsområdet Lunsen. I ett brev daterat i
september samma år, intygar skogvaktaren att det fanns tillräckligt med lövskog på
sockenallmänningen för att den skulle tåla lövtäkten33.
För att råda bot på bristen på löv uppmuntrade jägeristaten, som ansvarade för kronans
skogar, till plantering av lövträd. I jägeristatens handlingar finns listor på var lövträd
planterats i olika härader och av vilka sorter. Vi vet därför att Linnés frälsebönder, Eric
Jansson och Anders Mattson, planterade lövträd på Hammarby i början på 1760-talet. Eric
Jansson planterade 11 pilar och en asp, Anders Mattson planterade 1 pil34. Var lövträden
planterades framgår inte.

Hammarbys beteshagar
Traditionellt var utmarken den viktigaste betesmarken för kreaturen. För Hammarbys och de
omgivande byarnas del bestod utmarken dels av kronoparken norr om Hammarby, dels av
sockenallmänningen Lunsen. Djuren kunde också beta den trädade åkern med dess diken och
impediment liksom ängsmarken efter att höet hade bärgats. För att öka betesarealen ytterligare
hade såväl Hammarby som Hubby, Edeby, Ängeby, Lövsta och Tjocksta hägnat in
beteshagar. Enligt 1707 års karta över Ängeby var det den sämsta delen av ängsmarken som
hade hägnats in. Trots beteshagarna berättar kartmaterialet att det var ont om bete för djuren i
byarna (tex Ängeby 1640 och Tjocksta 1640 och 1695).
Hammarbys beteshage låg i den sydvästra delen av ägorna, mellan det så kallade Ekesgärdet
och Sävjaån. Betet i hagen var medelmåttigt35. Bara 300 meter från Hammarbys beteshage låg
beteshagarna för grannbyn Ängeby. Dessa hade tagits upp ur ängsmarken. Anledningen var
att marken var alltför dåligt bärande som ängsmark, men den gav inte heller så mycket bete.
Enligt kartans protokoll hade hagarna ett mycket ringa värde som betesmarker36.
Vegetation i Ängebys beteshage
Vegetationen i Ängebys hagar var hårt präglad av betesutnyttjandet. I början på 1700-talet
bestod de av skarpa, det vill säga magra, tuvor och var överväxta med ”vitmossa”. Här är det
osäkert om det verkligen var vitmossa, det vill säga arter av släktet Sphagnum som avsågs,
eller om det var renlav (Cladonia rangiferina (grå renlav) och Cladonia arbuscula (gulvit
renlav)). Begreppsförvirringen när det gäller ”vitmossa” rådde redan på 1700-talet37.
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Vegetationen i hagarna bestod också av enstaka enbuskar. Om man ser till kombinationen av
”vitmossan” med enar, är det troligast att det var frågan om renlav38.
Vegetation i Hubbys beteshage
Hubbys beteshage låg invid Funboån. Enligt en karta från 1660 var den inre delen av hagen
tuvig och enbuskbevuxen, resten gav bättre bete39.
Vegetation i Lövstas beteshage
Lövsta gränsade till Hammarby och Hubby i öster. Precis som i flera av de andra byarna
bestod hagarna av det som ”af ängen till Beteshagar är instängdt”. Dessa beteshagar låg precis
sydost om gården. Kartmaterialet berättar att betet ”uti torra somrar är nog swagt”40.
År 1747 vandrade Linné med sina studenter vid Lövsta. Lövsta ägdes av Baron Sten Carl
Bielke, som liksom Linné var naturforskare. Bielke ägnade sig mycket åt praktiska försök och
försöksodlingar. Några år före exkursionen hade han låtit hägna in och betesfreda en torr
backe. Tidigare hade denna bara varit bevuxen med ljung, men sedan den betesfredades hade
gräs förkvävt nästan all ljung. Linné konstaterade att detta var enda sättet att göra en
ofruktsam mark bärande41. Var denna backe låg framgår inte närmare än att det var ”strax wid
gården”. Den kan ha legat inom beteshagarna i anslutning till bytomten i sydost och skulle i så
fall ha varit representativ för de ängsmarker som hägnats in till beteshagar. Den kan också ha
legat på någon av de torrare moränbackarna norr om gården. Landskapsarkitekt Malin
Eriksson föreslår att ljungbacken låg 350 m nordost om Lövstas bytomt inom
Klackmyrsbergen42.
Vegetationen i Tjockstas beteslöt
I Tjocksta fanns en beteshage kallad Löten. Denna betades vid storskiftet 175843, men åtta år
senare berättas det att hagen betesfredats. Under den tid då hagen betesfredats hade
vegetationen haft möjlighet att ”rota sig”, och hagen hade fått samma gräsväxt som den
angränsande ängen. Byborna önskade därför börja använda även Löten som ängsmark. Det
gjordes därför ett tillägg till den tidigare skiftesförrättningen, i vilken Löten delades upp
mellan byborna44. Markanvändningen kunde alltså gå från ängsmark till betesmark, vilket vi
sett tidigare, men betesmark kunde också övergå/återgå till ängsmark.
Vegetation i Hammarbys beteshage
Genomgången av kartornas beskrivning av Hammarbys grannbyars beteshagar visar att dessa
var magra och hårt betespräglade. De hade inslag av enbuskar och marken var delvis täckt av
renlav och ljung. Samma förhållanden bör ha gällt även för Hammarbys beteshage.
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Kalvtäppan
Intill gårdstomten hade Hammarby en liten kalvtäppa. Denna var avsedd för gårdens kalvar
och andra smådjur som man behövde ha extra uppsikt över. Kalvtäppan finns även markerad
på en äldre karta från 168845.

Vägar
Vägsträckningarna vid Hammarby förändrades en del under 1600- och 1700-talet. Vägar
anlades, kom ur bruk och bytte sträckning.
Den gamla landsvägen mellan Danmarks kyrka och Hammarby följde längs med södra delen
av Kronoparken. Av 1760-talets karta framgår det att den passerade mellan Hammarbys
Edebygärde och Ryttarvreten och svängde ner till Hammarbys tomt längs med kåltäpporna.
Denna vägsträckning är inte längre i bruk, men den användes långt fram i tiden och finns
bland annat markerad på 1950-talets ekonomiska karta. Efter Hammarbys tomt fortsatte vägen
utmed dagens sträckning, söder om parken, förbi ryttar- och soldattorpen och vidare mot
Tjocksta. Av 1688 års karta över Hammarby och Hubby framgår att vägen tidigare hade en
annan sträckning. Den passerade då norr om i stället för söder om Hammarbys tomt och
trädgård.
Vägen mellan Hammarby och Edeby tillkom på Linnés initiativ vid storskiftet 1763. Linné
hade önskemål om en väg som kunde förkorta resvägen mellan Hammarby och Stockholm.
Tack vare den nya vägen slapp Stockholmsresenärerna köra vägen via Danmarks kyrka för att
ta sig till Hammarby. Enligt Linné förkortades resan på så sätt med en mil46.
Innan den nya vägen mellan Hammarby och Edeby anlades, gick Edebys enda väg till
Danmarks kyrka parallellt med vägen mellan Danmark och Hammarby. Denna väg gick söder
om Hammarbys gärden Ekesgärdet och Edebygärdet, och norr om Hammarbys beteshage.
Efter Edeby fortsatte den åt nordost, rakt över åkrarna till Hubby47.

Hägnader och grindar
För att hålla djuren från slåttermarker och växande gröda, var ängar och åkrar hägnade med
gärdesgårdar. I Sverige dominerade trägärdesgården, bestående av två störar, sammanfogade
med hank eller vidja, och snett lutande gärdsel. I ett landskap som var tillslutet med
gärdesgårdar var grindarna viktiga. Dessa markerades ofta på tidens kartor, särskilt då de knöt
ihop hägnader på vardera sidan om en väg.
På 1763 års karta finns tre grindar markerade i anslutning till Hammarbys bytomt. Två av
grindarna förde vägfarare in på bytomten. Den ena av dessa band ihop hägnaden över vägen
från Edeby. Vägen till Edeby tillkom i samband med förrättningen, och grinden kan ha satts
dit först efter att vägen stakats ut.
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Figur 18. På 1763 års karta finns tre grindar markerade i anslutning till Hammarbys bytomt.
Historiskt kartöverlägg efter LMV B13-8:1 1763/1764.
De två andra grindarna passerades av vägfarare som skulle från Hammarby mot Hubby. Den
ena avgränsade bytomten i öster. Denna knöt ihop hägnaden runt trädgården med Hammarbys
kalvhage. Efter denna grind fortsatte vägen inne i åkergärdet, längs med trädgårdens södra
och östra kant. Nästa grind låg intill det nordöstra hörnet av trädgården. När grinden
passerades, passerades också gränsen mellan åkergärdet och kronoparken. Härefter fortsatte
vägen ute på kronoparken tills den kom fram till Hubbys soldattorp.

Figur 19. Figuren visar var det finns grindar markerade på storskifteskartan över
Hammarby, Edeby och Hubby. Även en del platser där vägen passerar en hägnad och det
därför bör ha funnits en grind har markerats. LMV B13-8:1 1763/1764.
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Fiske
Till viss del gick Hammarbys gräns i Sävjaån. Det var inte så mycket med fisket i ån, däremot
fångade man en del kräftor48.

Skogsmark
Den traditionella användningen av skogen eller utmarken var som betesmark för djuren under
sommaren. Det var också på utmarken man hämtade virke, gärdsel och ved.
Kronoparken
Norr om Hammarby ligger ett skogsområde som är ungefär 50 ha stort. Jordmånen består av
morän och berg. De två gårdarna Hammarby och prästgården och de tre byarna Hubby,
Tjocksta och Ängeby ligger som en krans runt skogsområdet.

Figur 20. Kartan över kronoparken, norr om Hammarby är från 1789-91. Syftet med kartan
var att klargöra gränsen mellan kronoparken och omgivande byar. På avmätningen finns
Ryttarvreten, en humlegård och två mindre täppor markerade. Dessa hörde till Hammarby
men låg ute på kronoparken. På kartan finns också flera byggnader utsatta, både på
kronoparken och innanför gränsen till inägomarken. LMV B13-8:2, 1789-91/1791
Under Linnés tid var skogsområdet en kronopark. Denna var bara en av flera kronoparker
inom Uppsalas fredsmil. Det ursprungliga syftet med kronoparkerna var att de skulle
användas vid kungliga jakter. För alla andra rådde det förbud att jaga inom kronoparkerna.
Även när det gällde utnyttjandet av träden fanns begränsningar. Allt mast- och ektimmer var
kronans egendom, men även när det gällde inskaffande av ved och virke till gärdesgårdar och
hus fick detta köpas från annat håll. Avsaknaden av skog nämns på flera av kartorna över de
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Ängeby, Danmarks socken, 1707 B13-35:1; Edeby, Danmarks socken 1727, 1734, B13-6:1
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omkringliggande byarna och gårdarna49. På kartan över Ängeby från 1707 beskrivs också vad
skogsbristen innebar: Eftersom ingen utmark finnes till detta hemman måste all skog som
tarvas från andras ägor förskaffas50. Samma information får vi om Hubby vid
storskiftesförrättningen: Ingen skog finnes till denna By, utan måste åboerne långwäga
förskaffa sig både timber, Gärdsel och Bränsell51.
Jakt, virke och ved
I mitten av 1700-talet var jakten, som var det ursprungliga syftet med kronoparkerna, inte
längre lika betydelsefull för kronan. Däremot var det fortfarande förbjudet för allmogen att
jaga eller fånga djur i kronoparkerna52.
Virket i parkerna var inte heller tillgängligt för de närboende. Efter en storm våren 1795
skickades en kungörelse ut som gjorde klart att böter väntade den som hämtade eller bortförde
någonting från kronoparkerna runt Uppsala53. Däremot kunde virket i kronoparkerna
användas för ändamål som kunde räknas som ”rikets förnödenheter”. När Kuggebron
renoverades 1780, hämtades virke i Hammarbys och Krislinges kronoparker54.
Förutsättningarna att hämta ved i kronoparken var bättre för de kringboende, men de fick inte
ta några friska träd, utan bara lågor, stubbar och ris. Enligt kungliga skogsordningen ledde
bortförseln av riset till att mulbetet förbättrades, och det sågs som positivt. Däremot fick man
inte hämta någon ved i parken förrän man fått tillstånd av länsjägmästaren55.
Skogvaktare
Kronoparkerna sköttes av jägeristaten, där överhovjägmästaren var ytterst ansvarig. Det
praktiska arbetet med att bevaka och göra utsyningar i kronoparkerna utfördes av skogvaktare.
Skogvaktaren som bevakade Hammarby var bosatt vid kronoparken Åsen, vid Ulleråker, ca
10 km från Hammarby. Han hade flera parker att vakta vilket gjorde att övervakandet blev
bristfälligt. När skogvaktaren vistades i en kronopark kunde det ske åverkan, förmodligen
ved- och virkestäkt, i de andra kronoparkerna. Det framgår i ett brev från jägeristaten 1802.
För att komma tillrätta med problemet skulle rågångar läggas ut omkring kronoparkerna.
Detta skulle också förhindra de angränsande byborna att göra inkräktningar på kronoparkerna,
till exempel genom att ta upp åkervretar. En skogvaktare som bara ansvarade för
kronoparkerna vid Hammarby, Berga, Krislinge och Djurgården och som kunde vara bosatt i
området förespråkades också56.
Kronoparkens gräns
Sommaren 1803 lades gränsrösen omkring Hammarbys kronopark. I samband med
gränsläggningen upprättades ett protokoll där varje röse beskrevs var för sig (se bilaga 1). En
del av Hammarbys vretar liksom Hammarbys humlegård som låg inne på kronoparken blev
också rörlagda, men runt en av Hammarbys täppor sattes inga stenar eftersom den rimligen
borde vara en del av kronoparken57.
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Nyttjande av kronoparkerna
De som bodde runt kronoparkerna hade rätt att utnyttja dessa för bete. Det framgår av
kungliga skogsordningen58. Det finns också exempel från andra kronoparker i Uppsalas närhet
som visar att så var fallet.
Bland stadsbefolkningen var önskemålet stort att få använda kronoparken Åsen, en mer
centralt belägen Kronopark, ca 2 km söder om Uppsala slott, som betesmark. 1778 tillföll
betesrätten i denna Kronopark Uppsala akademi och Uppsala kungsgård (Ultuna)59.
Runt Håga by fanns flera mindre kronoparker som alla utnyttjades för bete av byborna. En av
parkerna, Lugnparken, var mer bördig än de andra och skulle kunna bli skogbevuxen om den
fredades. När en av hemmansägarna i byn ville lägga sina egna resurser på att hägna denna
park så att den bara skulle betas av denna hemmansägares djur, uppmuntrades det av
jägeristaten. Det ansågs bra att en person var ansvarig för skogsområdet. Dels skulle det
innebära att det blev lättare att hålla uppsikt över parken, dels skulle det innebära ett relativt
fredande av parken om bara en hemmansägares djur tilläts beta där, vilket skulle gynna
skogstillväxten60.
Kronoparken intill Sunnersta betades av Sunnerstabornas djur. Byborna tyckte emellertid att
skogen hade vuxit sig alltför stor så att den skuggade marken vilket gjorde att betet blev för
dåligt. De bad därför om att få gallra skogen för att kunna förbättra betet. Det accepterades
inte av jägeristaten61.
Även i Berga, 2 km väster om Hammarby, användes en kronopark för bete. Inom Berga låg en
helt liten kronopark. Vid jägeristatens besiktning av denna park 1802 konstaterades att det var
en bergaktig backe med några buskar och ännu färre krokiga tallträn62. Det fanns inte någon
hägnad runt omkring själva parken63. När åkergärdet låg i träda var det fritt fram för kreaturen
att beta i kronoparken. Även när åkergärdet låg i säde var det möjligt att valla sin häst där om
alla i byn gick med på det. Ett avsnitt ur Bergas byordning från 1769 lyder: SädesGärden få
icke eller med något Kreatur betas eller tiudras, innan all Säden blifwit inbärgad, dock om så
nödigt finnes, at någon behöfwer Walla någon häst i Kronoparken, enär thet gärdet är i säde,
skal wäl det icke förmenas, dock bör dhet icke ske utan at alle grannarne theröfwer hörde
blifwit, och den som häremot bryter skal plickta En dahlr Sifrmt ...64.
Bergas kronopark var för övrigt den kronopark i området som var mest hårt ansatt av de
närboende enligt jägeristatens syner. Här kommenteras att stora inkräktningar blivit gjorda65.
Kartor över Berga visar ett flertal vretar inne på kronoparken66.
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Exemplen från Berga, Sunnersta, Åsen och Lugnparken visar att bete förekom och
accepterades inom kronoparker. Det tilläts också i kungliga skogsordningen att så skedde
Vegetation i kronoparken
Alldeles säkert var förekomsten av träd i kronoparken mindre under Linnés tid än vad den är
idag. Liksom andra betespräglade skogar var den förmodligen gles med många stigar och
gläntor. Vegetationen kan ha påmint om den i Bergas kronopark som bestod av buskar och
krokiga tallar67. Vid invigningen av Linnés museum, som uppfördes inom det som räknades
som kronopark, njöt man av utsikten som ska ha varit fri, behagelig och widsträckt68. I en
resehandbok från 1838, 60 år efter Linnés död, beskrivs kronoparken som en hög stenbacke af
större klippor och mellan klipporna endast här och där träd. Det var en sparsam skog69.

Linnés totala markinnehav
Hammarby var bara en av flera jordegendomar som Linné kom att bli ägare till. I samband
med att Linné köpte Hammarby, köpte han också 5 hemman i Sävja. Precis som Hammarby
var Sävja ett rusthåll som skulle hålla med två ryttare.
Linné kom också att köpa två hemman i byn Edeby. År 1759 köpte han ett frälsehemman om
ett mantal, och senare köpte han också ett halvt mantal kronoskatte i samma by. Till
Hammarby säteri hörde också en utjord i Edeby. En utjord var en obebyggd
jordbruksfastighet. Denna utjord hade legat under Hammarby åtminstone sedan 1500-talet70.
År 1776 fick Linné besittningsrätt över de två akademihemmanen i Hubby. Besittningsrätten
skulle gälla både för Linné och för hans barn.
För att underlätta rushållets utrustning av häst och ryttare, kunde rusthållaren få tillgång till
inkomster från andra hemman, så kallade augmentshemman. Till Hammarbys rusthåll hörde
två aughementshemman, dels ett i Edeby, dels ett i Vallby, 2 km väster om Hammarby. Även
till Sävja hörde ett augmentshemman.
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Figur 21. Flera av gårdarna i Edeby, söder om Hammarby, var knutna till Linné. Den
nordligaste enheten, littera A, var en utjord som hört till Hammarby åtminstone sedan 1500talet. Kartan visar ett hus på tomten, men huruvida den var bebodd 1763 är oklart. I Edeby
fanns också ett augmentshemman till Hammarby säteri, littera C på kartan. Söder därom låg
ett frälsehemman, littera D, som köptes av Linné 1759. Senare köpte Linné även
skattehemmanet E. LMV B13-8:1, 1763/1764
Linné visade stolt upp sitt markinnehav bland annat för lantbruksreformatorn Anders Gustaf
Barchaeus. Vid ett besök på Hammarby 1772 berättade Linné för honom om sina 10 hemman
i nejden, vilka alla brukades av bönder utom något undantag71.
Linné ägde också mark inne i Uppsala. Enligt hans bouppteckning hade han 9 tunnlands
hävdarätts åker med lada vid Uppsala stad. Han ägde också en obebyggd tomt i Uppsala, och
en lada vid ”Skottla Backen”72. Det vore intressant att få närmare kunskap om var dessa låg.
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Människor på Hammarby
Jordbruksdriften på Hammarby
På en herrgård som Hammarby kunde jordbruket skötas med drängar, pigor och
underlydandes dagsverken, samt med en rättare som ansvarade för planering och
arbetsledning. Alternativer var att låta ett par frälsebönder driva jordbruket förhållandevis
självständigt. I det senare fallet betalade frälsebönderna ränta (arrende) till markägaren.
Såväl före som under Linnés tid sköttes jordbruket på Hammarby av två frälsebönder. Dessa
betalade för arrendet i spannmål, och de kan också ha utfört en del dagsverken.
Frälsebönderna var bosatta på Hammarby med sina familjer.
Efter Linnés död, 1778, övertogs Hammarby av hans änka Sara Lisa. Efter sina två nådeår,
under vilka hon fick behålla tjänstebostaden inne i Uppsala, flyttade hon ut permanent till
Hammarby tillsammans med sina döttrar. Under Sara Lisas ägande förändrades driften på
gården. Istället för att som tidigare ha arrendatorer som brukade jorden, övergick Hammarby
successivt till att drivas av eget folk under ledning av en rättare. Hammarbys övergång från
arrendatorer till central drift går igen på många andra gårdar i Uppland och Sverige under
slutet av 1700-talet73.

Befolkningen på Hammarby
Familjen Linné kom att tillbringa mycket tid på Hammarby, till en början framförallt under
Linnés sommarferier, senare också under delar av vintern. Utöver att fungera som tillfällig
bostadsort för Linné, Sara Lisa och parets barn och tjänstefolk, var ett 40-tal personer
permanent bosatta på Hammarby. Här bodde de två arrendatorfamiljerna och två ryttare, det
vill säga indelta soldater, med sina familjer. Dessutom var två torparfamiljer och en
skomakare med familj bosatt på Hammarby. En översikt över de boende på Hammarby finns i
bilaga 3.
Linnés arrendatorer
Linnés två arrendatorer brukade hälften var av Hammarby. Jag kallar hädanefter deras gårdar
för arrendegård 1 och 2. Den ena arrendatorn var en Anders Matsson som var född 1700. Han
och hans familj var bosatt på arrendegård 1 under hela perioden som Linné ägde Hammarby.
Han avled 1777, 76 år gammal. Hans familj brukade gården ytterligare något år, varefter Sara
Lisa tog över 1780. Det var året innan Sara Lisa flyttade ut till Hammarby för gott. Till en
början var bara två av Sara Lisas drängar och 4 pigor skrivna på denna del av gården
Från 1757 till 1764 brukades arrendegård 2 av en Erik Jansson. I samma hushåll bodde också
en Anders Matsson, född 1728. Han betecknas i mantalslängderna som son. Förmodligen var
han Erik Janssons hustrus son från ett tidigare äktenskap. Hade han varit son till Erik Jansson
borde han, med den tidens namnbruk, ha hetat Eriksson eller Ersson i efternamn. Denne
Anders Matsson var yngre än sin namne på arrendegård 1 och kallades därför unge Anders
Matsson. Unge Anders Matsson kom senare att stå som brukare av gården, från 1765 till
1773. Den förre bonden Erik Jansson bodde kvar på gården fram till sin död 177074.
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Unge Anders Matssons gård övertogs av en Anders Persson. Han var kvar fram till 1784
varefter Sara Lisa och hennes tjänstefolk tog över även denna del av Hammarby. Anders
Persson och hans familj flyttade då till Hubby, och tog över arrendet på en av gårdarna där75.
Linné hade fått besittningsrätt för de två gårdarna i Hubby 1776, och denna hade nu gått över
till hans döttrar.
Arrendegård 1

Arrendegård 2

1758-1764 Anders Matsson

Erik Jansson

1765-1773 Gamle Anders Matsson

Unge Anders Matsson

1774-1777 Gamle Anders Matsson

Anders Persson

1778-1779 Gamle Anders Matssons familj

Anders Persson

1780

Anders Persson

Sara Lisas tjänstefolk

1781-1784 Sara Lisa

Anders Persson

1785-

Sara Lisa

Sara Lisa

Tabell 1. Tabellen visar mantalslängdernas bild av vem som stod för gårdsbruken på
Hammarby. Källa: Mantalslängder, Landsarkivet, Uppsala.
Arrendatorernas hushåll
Arrendatorernas hushåll bestod av ett tiotal personer vardera. Som exemplet med unge Anders
Matsson och Erik Jansson visar, bodde ofta flera generationer tillsammans. Så var det också i
gamle Anders Matssons hushåll där också hustruns föräldrar liksom sonen, dottern, dennes
man och deras barn bodde år 1772. Dessutom bodde upp till tre drängar och en eller två pigor
i hushållen.

Figur 22. År 1770 bestod arrendatorfamiljerna på Hammarby av 22 personer. I den ena
familjen bodde Gamle Anders Matsson med hustru, son, dotter, måg och två barnbarn. Här
fanns också en dräng och en piga samt hustruns föräldrar. I Unge Anders Matssons familj
75
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fanns vid samma tid, förutom mannen och hustrun och tre barn, två drängar och två pigor,
samt förre bonden Erik Jansson och hans hustru Kerstin.
Som på många andra gårdar varierade antalet drängar och pigor efter behov. Åren före 1770
var unge Anders Matssons barn små. Behovet av extra arbetskraft var då stort och det bodde 2
drängar och 2 pigor i hushållet. I Gamle Anders Matssons familj räckte det vid samma tid
med en piga och en dräng eftersom barnen var stora och fortfarande bodde hemma, och därför
kunde delta i arbetet76.
Linnés arrendatorer i skrifter, brev och andra handlingar
Linnés arrendatorer skymtar ibland fram i olika brev och skrifter av Linné. I ett brev skrev
han om en svår sjukdom som både han och förre bonden Erik Jansson drabbades av, samma
dag hösten 1770. För Erik Janssons del slutade sjukdomen med döden. Linné skriver: En min
bonde på Hammarby och jag blefwo siuka på en dag af förstoppning; han dog på 8:e dagen i
purgation ....77 (Purgation = uttömmande av mag- och tarminnehåll, framförallt med hjälp av
kräk- eller laxermedel, SAOB)
I sin Nemesis Divina skriver Linné om två bönder på Hammarby varav den ena var liberal,
hurtig, allt räckte till, huset glatt, allt snyggt. Den andra bonden snål, nisk, idog, allt surt, blir
efter i sitt arbete. 1770 ändras scenen. Den senare bonden allt snyggt, glatt, förmögen. Den
förra efter samma dag allt emot.78 Med ledning av tidsangivelsen, 1770, var det dels Gamle
Anders Matsson, dels unge Anders Matsson eller Erik Jansson som gick igenom denna
personlighetsförändring. Med tanke på Erik Janssons svåra sjukdom och död på hösten 1770
skulle det kunna vara han som till en början var liberal och hurtig, men för vilken allt senare
kom att gå snett.
Linnés arrendatorer finns också omnämnda i protokollet till storskiftesförhandlingarna. Såväl
Erik Jansson som gamle och unge Anders Matsson finns antecknade efter att de deltagit i
möten som Linné inte kunnat närvara vid79.
Ryttarna på Hammarby
Hammarby var ett rusthåll. Ett rusthåll skulle förse en ryttare med häst och militär utrustning,
i gengäld fick det en viss skattelindring. På Hammarby skulle två ryttare hållas. Dessa hörde
till livregementet till häst. Ryttartorpen på Hammarby hade beteckningarna Hammarby 104
och Hammarby 105.
Ryttaren Hammar på torpet Hammarby 104 avled i pommerska kriget, i december 1758. Han
lämnade efter sig änkan Kerstin och tre omyndiga barn, Nils, Anders och Anna80. Ett barn,
Brita, tvillingsyster till Anna, hade avlidit i späd ålder då hon kvävts till döds i moderns
säng81. Det dröjde till hösten 1759 innan bouppteckningen efter Hammar upprättades82. Denna
ger en inblick i ryttarhushållens tillhörigheter. Mer om Hammars bouppteckning i avsnittet
om Djuren och redskapen på Hammarby nedan.
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Det var Linnés ansvar att hitta en efterträdare till Anders Hammar. I brev till sin vän Abraham
Bäck beskrev han svårigheterna att få tag på en lämplig kandidat. En annor hade jag straxt
där på snart fastnat före, men wid besichtingen fants att han slitet spö, och änteligen warit
bortkiörd från krigstjenst. En skomakaregesäll har jag nu fått, men fruktar att han är nog
liten, utom det han är en suput83.
Det dröjde till 1768 innan det kom någon efterträdare till Anders Hammar. Denne man hette
Erik Staberg och han stannade i Hammarby till 1780. Soldatregistret berättar att han var
korpral.84
Ryttaren på Hammarby 105 hette först Staffan Blomberg, men bytte senare namn till Staffan
Hammarblom. Även Hammarblom råkade illa ut i kriget, han blev tillfångatagen i Jagow i
södra Pommern, 1760. Tre år senare återkom han till Sverige och Hammarby85. År 1793
flyttade han till Börje socken, ca 6 km väster om Uppsala.
Linnés ryttare var också jordbrukare och brukade, vad som enligt Linné var, det bästa boställe
wid hela regementet, med åcker och äng86. Vilken åker de brukade framgår inte av
kartmaterialet, men troligen hörde två täppor som låg på öster om humlegården till ryttarna.
Dessa finns markerade på 1789 års uppmätning av kronoparken87. Den nordligaste av
täpporna finns också utmärkt på häradskartan från 1860-talet88. Ryttarna kan även ha haft del i
den åkervret som på storskifteskartan benämns ryttarvreten.
Holsts soldatkontrakt
Det finns ett soldatkontrakt från 1835 som gäller en ryttare på Hammarby 10589. Kontraktet
har skrivits under av Linnés dotter Lovisa von Linné, då 86 år gammal . Det gällde unge Jan
(Johan) Petter Flor som antagits som dragon och samtidigt fick soldatnamnet Holst. Jan var 20
år när kontraktet skrevs och ogift. Fyra år senare gifte han sig med en Karin Eriksdotter Krut
och fick så småningom två barn, Jan Erik och Carolina90. Holst slutade sin dragontjänst 1874.
Fem år senare gjordes uppmätningen av husen på Hammarby, och Holsts fördelsstuga finns
då markerad intill de andra soldattorpen (fig. 10).
Enligt kontraktet hade Jan Holst rätt att utnyttja hus och tillhörande täppor och få tillgång till
bete för en ko. I lönen ingick 2 sommarlass hö. Man brukar räkna med att en ko behövde 4
sommarlass hö under vintern, en tilldelning om 2 sommarlass bör därför ha motsvarat hälften
av kons behov av vinterfoder. Dessutom skulle Jan Holst få fyra tjog, det vill säga 80 kärvar
råghalm. Dessa skulle förmodligen komplettera höet som vinterfoder.
Det hörde till att soldaten fick spannmål till utsäde. I Holsts lön ingick sju tunnor spannmål,
varav hälften skulle bestå av råg och hälften av korn. Huruvida han skulle använda
spannmålen till utsäde eller till föda framgår inte av kontraktet. Om det användes till utsäde
kan de ha räckt till en åker på ungefär 7 tunnland (3,5 ha), eftersom arealmåttet tunnland
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ursprungligen motsvarade den yta som en tunnas utsäde räckte till. Med två ryttare på gården
skulle det bli 7 hektar, 20 % av åkern i Hammarbys sädesgärden. Det är inte troligt att de
brukade så stor andel och vi kan därför sluta oss till att en stor del av spannmålen användes
till föda.
Torpare
På Hammarby bodde två torparfamiljer under 1760- och 1770-talet, men det finns inget torp
markerat på storskifteskartan. Om de låg på inägomarken har de utelämnats från kartbilden,
de kan också ha legat utanför inägomarksgränsen, på kronoparken norr om Hammarby.
Det ena torpet finns noterat i mantalslängderna från 1758 och framåt, det andra från 1762. På
det yngre torpet bodde en Jan Persson med familj. På det äldre torpet var först en Per Persson
bosatt, men från 1761 till 1778 beboddes det av Erik Olofssons familj. Efter något års
uppehåll kom därefter en Erik Ersson med familj att noteras i mantalslängderna. Denne Erik
Ersson var bosatt på utjorden, det vill säga fastigheten inom Edeby som hört till Hammarby
sedan långt tid tillbaka. Det är möjligt att det här var ett nytt torpläge, det kan också vara så att
torpet låg på utjorden redan 1758 då Per Persson bodde där.

Figur 23. År 1770 fanns två torp på Hammarby. På det ena bodde Jan Persson med hustru
och fyra barn, på det andra Erik Olofsson med hustru och två döttrar.
Skomakare
Från 1770 var en skomakare med familj mantalsskriven på Hammarby. Skomakaren hette
Carl Dahl. Under några år på 1780-talet beskrivs han i mantalslängderna som
gårdsskomakare. 1803 står han som gamle skomakaren. I mariginalen finns då en anteckning
om att han och hans hustru var fattiga.
Linnés tjänstefolk på Hammarby
Eftersom Linnés familj huvudsakligen bodde i Uppsala under Linnés tid, var de inte
mantalsskrivna på Hammarby. Det var däremot en del av familjens tjänstefolk. Från 1768 till
1778 står de omnämnda som Archiatern von Linnei folk i mantalslängderna (archiater =
kunglig livläkare). De första åren var det bara en piga som bodde på Hammarby, därefter ofta
två pigor och från 1771 även en eller två drängar.
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Djur och redskap på Hammarby
Bouppteckningar
År 1734 blev det lag på att de efterlevande skulle upprätta en bouppteckning när någon
avlidit. De bouppteckningar som finns bevarade ger en unik ögonblicksbild av den materiella
standarden på en gård. Alla tillhörigheter som fanns i hemmet och som ansågs ha något värde
finns här uppskrivna och värderade. I slutet på bouppteckningen summerades värdet på alla
tillhörigheter, och efter att eventuella skulder dragits ifrån och fordringar lagts till kunde ett
värde på boet räknas ut. Härifrån drogs en arvsskatt, dessa pengar gick till vården av de fattiga
i socknen.
Linnés bouppteckning
Linné avled i januari 1778. Bouppteckningen upprättades i april samma år. För den här
undersökningen har en transkriberad och tryckt version av bouppteckningen använts91.
Bouppteckningen inleds med Linnés fastigheter. Först nämns säterierna Hammarby och Sävja
med tillhörande augmenthemman, därefter de två hemmanen i Edeby. Linné ägde också åker,
lada och en obebyggd tomt i Uppsala och andelar i Stora Kopparbergs gruva samt del i en
hytta på samma ställe. I bouppteckningen räknas därefter kontanta penningar, smycken och
silverföremål upp. Efter dessa exklusiva tillhörigheter kommer de enklare, först
metallföremålen, därefter olika sorters
träföremål, möbler och sängkläder. I
bohaget fanns till exempel 27 kuddar.
Härefter följer Linnés egna kläder,
hushållets porslin och Linnés bibliotek
och samlingar. Linné hade också
husdjur, han hade kor, får, grisar,
fjäderfä och hästar. Av Linnés tre hästar
betecknades två som ett par utgamla
vagnshästar, den tredje var enligt
bouppteckningen en kasserad ryttarhäst.
Det fanns ett par olika vagnar som
hästarna kunde dra samt även en gammal
ridsadel. Till skötseln hörde också
borstar, skrapor, täcken och en
gödselkärra. Vinterfoder till djuren
skördades med två stycken liar. Efter
dessa tillhörigheter nämns inga fler
jordbruksanknutna redskap i Linnés
bouppteckning. Det fanns alltså inga
jordbearbetningsredskap med i bohaget
och inga skörderedskap utöver de två
liarna.
Figur 24. Bouppteckningar upprättades efter såväl Linnés som Sara Lisas död. Här finns
flera hundra poster som tar upp tillhörigheterna i deras hem, både vardagsföremål och
dyrbarare ägodelar. Här finns fastigheter, djur, böcker, sammetsrockar, resmössor, brädspel,
kuddar och trasiga rivjärn uppräknade.
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Sara Lisas bouppteckning
Linnés änka Sara Lisa avled som 90-åring år 1806, 28 år efter Linné. Hennes bouppteckning
skiljer sig från Linnés när det gäller jordbruksanknytning. Här nämns nämligen både dragdjur
och ett stort antal jordbruksredskap.
Arrendatorerna, ryttarna och torparna
Att dragdjur och jordbruksredskap saknades i hemmet under Linnés tid kan förklaras med att
Linnés jordbruk drevs av arrendatorer. Dessa brukade jorden med sina egna redskap och sina
egna dragdjur. En av Linnés arrendatorer på Hammarby, gamle Anders Matsson, avled år
1777, bara ett år före Linné. Eftersom bouppteckningen finns bevarad kan man få en
uppfattning om frälseböndernas tillhörigheter92. Jag antar att de två arrendatorerna, vilka
brukade lika stora delar av gården, hade ungefär motsvarande bohag och lika stort antal djur.
Även efter en av ryttarna på Hammarby, Anders Hammar, finns en bouppteckning bevarad.
Denna ger en inblick i soldaternas förhållanden. I bouppteckningen finns både redskap och
djur redovisade93.
Det finns inga bouppteckningar bevarade efter de övriga torparna på Hammarby, men det är
troligt att även dessa ägde ett fåtal djur.

Djuren
I Linnés och Sara Lisas bouppteckningar nämns hästar, nötkreatur, svin, får, gäss och höns. I
Linnés bouppteckning nämns också kalkoner, vilket inte hölls vid Sara Lisas frånfälle, och i
Sara Lisas bouppteckning finns 2 ankor omnämnda (se tabell 2).
Frälsebonden Anders Matsson, som avled året före Linné, hade också nötkreatur, hästar, svin,
får, gäss och höns i bohaget. Ryttaren Hammar hade varken häst eller oxe, däremot ett par
kor, en gris, får och en gås.

Kor
Kvigor+kalvar
Tjurar
Oxar + stutar
Hästar + föl
Svin + smågrisar
Får + lamm
Gäss + gässlingar
Höns
Kalkoner
Ankor

Ryttaren
Anders Hammar
2
1+0

1
3
1

Frälsebonden
Ander Matsson
2
0+1
1
1
3
8+2
7
4
5

Linné

Sara Lisa

14
0+2
1

20
0+1
1
4+1
9+1
10 + 7
22 + 16
1+8
30

3
7
14 + 4
7
20
8

2

Tabell 2. Djurantal i olika hushåll på Hammarby enligt bouppteckningarna efter Anders
Hammar, Anders Matsson, Linné och Sara Lisa.
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Figur 25. I Linnés och Sara-Lisas bohag fanns hästar, nötkreatur, svin, får, gäss, höns,
kalkoner och ankor.
I Sara Lisas bouppteckning nämns genomgående fler djur än i Linnés. Möjligheterna för
hushållet att hålla djur hade ökat, liksom behovet av dragdjur i och med att jordbruket skulle
skötas.
Djuren som finns omnämnda i Linnés bouppteckning kan ha hållits på Hammarby, men en del
kan också ha varit inne i Uppsala. Det var vanligt att även stadsbor höll djur. Däremot verkar
det inte rimligt att Linnés familj höll så många som 14 kor och 14 får inne i Uppsala.

Hästar
Linné hade, som redan nämnts, två utgamla vagnshästar och en kasserad ryttarhäst. Sara Lisas
10 hästar var säkert mer arbetsföra. De var av varierande ålder, utöver en ettårig fölunge var
de mellan 5 och 16 år. Två av de hästar som betingade högst värde var en 8-årig kråksvart
vallack och en 9-årig, ljus bläsig fux. Var och en av dessa hade ett lika högt värde som två
stycken oxar eller tre bra mjölkkor.
En av Sara Lisas hästar har namngivits i hennes bouppteckning. Han hette Kalle och var en 5årig ljusröd fux med stjärna. Övriga hästar i bouppteckningarna står utan namn.
Frälsebonden Anders Matsson hade tre hästar. Ryttaren Anders Hammar ägde ingen häst,
däremot en gammal manssadel och ett betsel som kan ha använts under ryttartjänsten.
Nökreatur
I Linnés bouppteckning nämns 14 kor och i Sara Lisas 20. Ryttaren Anders Hammar och
frälsebonden Anders Matsson hade två kor och en kviga/kalv vardera. Enligt ryttaren Holsts
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soldatkontrakt från 1835, hade han bara rätt till bete för en ko94. Tydligen hade förhållandena
för ryttarna förändrats under perioden.
De flesta av kornas namn har tagits med i såväl Hammars som Linnés och Sara Lisas
bouppteckningar. Dessa finns redovisade i tabell 3 nedan. Namnen presenteras tillsammans
med tolkningar, hämtade från Katharina Leibrings avhandling om konamn, 2000.
De flesta av konamnen i bouppteckningarna efter Linné, Sara Lisa och Hammar, var vanligt
förekommande runt sekelskiftet 1800. Oftast var konamnen smeksamma och med en positiv
laddning, till exempel Blomstra och Fagerkinna. Växtnamn som till exempel Lilja och olika
namn med –ros och Rosen- var vanliga, däremot var Rosa, vår tids urtypiska konamn,
ovanligt. Ibland berättar namnen om hur kon såg ut. Stjärna antyder att kon hade en vit fläck
på huvudet, Gull kan antingen ha varit ett smeksamt ord eller betyda att kon var gulfärgad.
Ibland finns platsnamn med i kornas namn, bland Linnés kor fanns en som hette Hammarros.
Till nötkreatursbesättningar hörde också tjurar. I såväl Anders Matssons, Linnés som Sara
Lisas bouppteckningar finns en tjur noterad.
Vid sidan av hästarna användes oxar som dragdjur under Sara Lisas tid på Hammarby. I
bouppteckningen nämns 4 oxar och en stut, det vill säga en ung, ännu inte inkörd oxe. Även
Anders Matsson hade en oxe. Hos ryttaren Hammar fanns inga hästar eller oxar när
bouppteckningen upprättades. Ett ko-ok som finns omnämnt i bouppteckningen kan tyda på
att man använde sig av kor som dragdjur, men som regel fick soldaterna hjälp av roten eller
rusthållet med dragare till åkerbruk och körslor95.
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I Linnés bouppteckning finns följande kor namngivna:
Sommarros (vanligt namn, oklart om ”sommar” i det här fallet var positivt eller
negativt, sommarkalvar var inte bra, men namnet kan istället bero på att ordet sommar
hade positiv laddning eller på att kalvarna namngavs först vid utsläppet på
sommarbetet), Fagerkinna (”vacker ko” eller ko med vacker kind), Jungfrukinna
(”jungfru” som en del av konamnet användes framförallt i högreståndsmiljöer),
Stjärnros (Stjärn-namn mycket vanliga, även sammanslagningen stjärn-ros vanlig),
Stållsa (inga uppgifter i boken), Bonätte (jmf Bonytta: hushållsaktig eller omtänksam
husmoder), Lilja (mycket vanligt namn), Rosenkinna (Rosa var inte vanligt på 1700talet, däremot olika kombinationer med ros, till exempel Rosenkinna), Blomstra
(vanligt namn), Hammarros (här har kon fått namn efter gården Hammarby), Morlik
(kalv som var lik sin mor, eller kanske namnet var givet i förhoppning att kalven
skulle bli en lika bra mjölkko som modern), Frökenstjärna (Fröken syftade på
kvinnor av hög rang, adelsdöttrar), Gonos och Gullgumman (gull kan antingen ha
varit en smeksam benämning eller en färgangivelse).
I Sara Lisas bouppteckning finns följande kor och kalv namngivna:
Fagerling (vacker ko), Stjernros, Grefvinnan (vanligast i borgerliga och prästliga
ladugårdar), Deija (deja = tjänsteflicka, hushållerska, mjölkpiga), Rölejja (rödaktig
ko), Linros (ett gammalt och mycket spritt konamn), Sommarros, Snutros, Feros,
Rosenlilja, Everos (Kan hänga ihop med Eva som förekom som konamn i
högreståndsmiljöer), Gumma, Stadsros, Broka (fläckig ko), Kulla (hornlös ko),
Kammarros (kan vara en felskrivning, kanske hette kon Hammarros), Prinsessa,
Phian, Lopnos, Selinda
I ryttaren Anders Hammars bouppteckning nämns följande kor och kviga:
Hufda (betecknar kons huvud. Oftast som namnled i sammansatta namn, till exempel
Vithuvda, men i Uppland förekommer det ensamt. Anders Hammars ko var röd med
vitt huvud), Blomma (fläckig ko. Anders Hammars kviga Blomma var ryggig, det vill
säga hade förmodligen vit rygg.), Siertros
Tabell 3. Namnen på kor och kalvar i Linnés, Sara Lisas och ryttaren Hammars
bouppteckningar, med kommentarer hämtade från Katarina Leibrings avhandling
Sommargås och Stjärnberg, studier i svenska nötkreatursnamn, 2000.
Får
Getter finns inte noterade i någon av bouppteckningarna från Hammarby, däremot får. Anders
Mattson hade 7 gamla får, i Linnés bouppteckning nämns 14 gamla och 4 unga får. Sara Lisa
hade 38 får. 5 av hennes får var snöpingar, det vill säga kastrerade baggar.
Svin
Under Sara Lisas tid hölls 17 svin på Hammarby. Sex av dessa var galtar, varav tre var vita,
två var brokiga och en var liten och grå. Under Linnés tid hölls 7 svin. Även Anders Mattson
och Anders Hammar hade svin. Frälsebonden hade 10 svin av olika ålder, ryttaren hade en
sugga.
Fjäderfä
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Sara Lisa hade 30 höns, 1 gås med 8 gässlingar och 2 ankor. Under Linnés tid hade familjen
20 höns, 7 gäss och 8 kalkoner. Även Anders Mattson och ryttaren Ander Hammar hade
fjäderfän, 5 höns och 4 gäss respektive 1 gås.
Bin
Under rubriken kreatur nämns också Sara Lisas bin, vilka hade ett mycket högt värde. Hennes
9 bikupor uppges vara värda 36 riksdaler, vilket motsvarade värdet för två normala hästar.
För få djur i Anders Matssons bouppteckning?
Antalet djur i frälsebonden Anders Mattsons bouppteckning förefaller litet, det är mindre än
vad som var vanligt på en normal gård i Uppland. Antalet kor är till exempel lika stort som
det som anges i ryttaren Hammars bouppteckning. Antingen hade frälsebönderna ett väldigt
litet utrymme för egen boskapsskötsel, förklaringen kan också finnas i en avslutande
kommentar i bouppteckningen. Här berättas att mågen redan fått ut en del av arvet i förskott,
ett par hästar, fyra kor, två får och några körredskap, däribland ett par kälkar96. Även den
hemmaboende sonen och änkan hade fått ut motsvarande del. Kanske är alltså bara en del av
frälsebondens normala djurinnehav redovisat i bouppteckningen.
Hömängd i förhållande till djurantal
Beräkningen ovan av Hammarbys hömängd visade att ängsmarken räckte till att föda 18 kor. I
Sara Lisas bouppteckning finns 34 fullvuxna nöt och hästar redovisade. Om man tar fasta på
det djurantal som finns redovisat i Anders Matssons bouppteckning hade de båda
frälsebönderna tillsammans 14 vuxna nöt och hästar. Om även Linnés nötkreatur vistades på
Hammarby får vi lägga till ytterligare 15 djur, sammanlagt 29 fullvuxna nöt och hästar. Till
dessa siffror ska ryttarnas och torparnas djur läggas. Höet räckte därmed bara till ungefär
hälften av djurens behov av vinterfoder. För att täcka upp den återstående delen använde man
sig troligen av halm och av lövfoder. Man kan också ha köpt hö som komplettering.
Slutsats
För att förstå jordbruket på Hammarby under Linnés tid, får vi inte bara tänka dit ett stort
antal människor, utan också ett stort antal djur, ett tjugotal kor, ett tiotal hästar, får, svin och
fjäderfä. Dessutom får vi lägga till en stor gödselstack.

Jordbruksredskap
Redskap för jordbearbetning
Åkern i Hammarby brukades med årder och harvar. Dessa redskap nämns i såväl frälsebonden
Anders Mattsons, ryttaren Anders Hammars och Sara Lisas bouppteckningar. Årdren kallas i
bouppteckningarna för trästockar.
I östra Mellansverige jordbearbetade man med så kallade högårder (fig. 26). Det användes
både vid ogräsbekämpning och när man skulle mylla ner säd och gödsel. Årdret är en relativt
enkel konstruktion. Det har en symmetrisk spets som bökar upp en fåra och föser jorden åt
sidorna. För att årdret skulle bli mer hållbart satte man på en järnbill. I Norrland och i
Västsverige hade man övergått från årder till plog vid Linnés tid. Plogen skiljer sig från årdret
genom att det vänder jorden. I Uppland höll man fast vid årdret ytterligare ett par årtionden.
Anledningen kan vara att årdret fungerade bättre än den tidens träplogar på de uppländska
lerjordarna.
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Enligt bouppteckningarna förekom ofta både årder som hade billar och årder som saknade
billar i bohagen Dessutom hade man ibland några extrabillar. Själva billen, som var av järn,
var mer värdefull än resten av årdret, som var gjort helt av trä. Årdren användes förmodligen
inte utan bill, billen kunde tas loss och flyttas över till det årder som skulle användas.

Figur 26. En schematisk bild av ett högårder. Årdret är försett med en förstärkande järnbill.
I Sara-Lisas bouppteckning finns ett stort antal årder uppräknade. 18 med billar och 21 utan,
sammanlagt 39 stycken. Varför hade hon så många? Var det gamla årder som blivit stående,
fanns det olika typer av årder med skilda funktioner eller berodde den stora mängden på att
man tillverkade årder för försäljning? Förklaringen kan vara att årdren var en
förbrukningsvara. De svarta trädorna i Uppland ärjades under flera omgångar under
sommaren för att man skulle hålla undan ogräset. Den intensiva ärjningen kan ha slitit så hårt
på årdren, att de efter en tid blev obrukbara. Årdren kan ha tillverkats under vintern för att de
skulle räcka över hela ärjningsperioden. I västra Sverige, där man hade gröna trädor som inte
ärjades under sommaren, hade man betydligt färre årder i bohagen.
Anders Mattson och Anders Hammar hade fyra årder var, alla med bill. Två av Hammars
årder var välfungerande, ett var sämre och ett var odugligt med en gammal bill.
Trots att man inte hade plogar vid jordbearbetningen i Uppland förrän en bit in på 1800-talet,
finns två sorters plogar upptagna i Sara Lisas bouppteckning. Det var dels två mullplogar, dels
en renplog. Dessa redskap var inte vad vi menar med plog. Renplogen användes inte för att
plöja åkern utan för att rensa diken från jordkokor. Namnet mullplog har använts på ett par
olika typer av redskap. Den kan, precis som renplogen, använts för att rensa diken. Mullplog
kan också ha varit en synonym till mullskopa, som var en stor fyrkantig låda som var öppen
framtill. Den användes för att jämna till åkerytan, till exempel genom att förflytta jord som
grävts upp vid dikning97.
Ett avsnitt ur en byordning från Olands härad i Uppsala län beskriver användningen av
redskapet mullplog. I detta avsnitt finns riktlinjer för hur åkrarna skulle skötas. Bland annat
skulle åkerrenar grävas bort och mullen från dessa skulle föras ner till dalarna i mitten av
åkern med hjälp av en mullplog, så att åkern istället blev högst på mitten och sluttande åt
sidorna. På så sätt skulle man slippa att få vattensjuka åkrar och därmed få bättre skördar98. I
detta fall har mullplog använts som synonym till redskapet mullskopa.
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Fig 27. I Sara-Lisas bouppteckning omnämns 39 årder. 18 med billar och 21 utan.

Ett annat viktigt jordbearbetningsredskap var harven. Anders Hammar hade en harv, Anders
Matsson hade tre och Sara Lisa hade nio bättre och tre sämre. I östra Sverige användes harvar
som bestod av en trästomme med raka, spetsiga järnpinnar99. Sara Lisa hade dessutom tre
vältar.
Redskap för skörd och fodertäkt
Linnés enda jordbruksredskap var två liar. De bör ha varit avsedda för höskörden. Det är
möjligt att Linné även tog ut dagsverken från sina frälsebönder och torpare under slåttern.
I Sara Lisas bouppteckning finns fyra liar, tre sädeskrokar och två räfshärfwar (handräfsor)
uppskrivna. En sädeskrok var en järnkrok med ett träskaft. Kroken användes för att samla upp
den skurna säden när man skulle binda kärvar100.
I ryttaren Hammars bohag fanns 10 liar, en del med och andra utan orv. Några av dessa var
bättre andra sämre och tre stycken var odugliga. Två lövskäror som fanns i bohaget tyder på
att ryttarfamiljen samlade in lövfoder till djuren genom hamling. I bohaget fanns också en
häckla, det vill säga ett linberedningsredskap. Förekomsten av en häckla berättar att
ryttarfamiljen beredde och kanske också odlade lin. Häcklan var gammal, och det var inte
självklart att den skulle skrivas upp i bouppteckningen eftersom den ansågs vara utan värde.
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Linné som jordbrukare?
Genomgången av bouppteckningarna och mantalslängderna antyder att Hammarby under
Linnés tid brukades av frälsebönder med deras egna redskap och dragdjur. Även om bönderna
utförde arbetet med sådd och skörd, är det mycket möjligt att Linné kan ha haft åsikter om hur
jordbruket borde bedrivas och att han hade inflytande över deras arbete.
Det är känt att Linné var mycket intresserad av förbättringar av jordbruket. Bland annat ska
han enligt lantbruksreformatorn Barchaeus, som besökte Linné ute på Hammarby 1772, ha
funderat kring användningen av busken rödvides lättböjliga kvistar. I ett brev skriver
Barchaeus: Härmed täncker T. (=Linné) framdeles binda sin säd.101 Uttalandet ger dels
intrycket att Linné var engagerade i sitt jordbruk, dels att åkrarna brukades av personer som
han hade stort inflytande över.
I brev till sin vän Bäck beskriver Linné Hammarby som en plats där han vilade och hämtade
krafter102. Men Hammarby var också en plats för arbete. Linnés arbete på Hammarby bestod i
att undervisa studenter och ordna sina samlingar i museet. I sina självbiografier skriver han
bland annat att han år 1769 läste emällan terminerne uti sitt Museo Hammarbyensi 8 timmar
om dagen för utlänningar103. Han tog också emot och visade runt tillfälliga besökare på
gården.
Enligt Linné själv hade han helt och hållet lämnat över hushållandet till sin hustru Sara
Lisa104. Sara Lisa verkar även ha stått närmare det praktiska jordbruksarbetet än Linné. Deras
son, Carl von Linné den yngre har beskrivit en händelse som inträffade i hans barndom då
Sara Lisa skulle låta köra in höet105. Det finns också ett brev i vilket Linné berättade för Bäck
att Uxorula mea (min lilla hustru) är sysselsatt med rågskörden106. Var och när dessa
händelser inträffade har jag inte fått fram. Det är inte heller klart om hon var sysselsatt rent
handgripligt ute på ängen och åkern eller om hon till exempel var verksam genom att
organisera arbetet.

Sammanfattning
I rapporten har människorna som bodde på Hammarby under Linnés tid stått i centrum,
liksom det landskap som människorna var verksamma i.
Genomgången av källmaterialet har visat att det fanns ett stort antal människor på Hammarby
utöver Linné och hans familj. Det fanns två frälsebönder med familjer, två ryttarfamiljer,
torpare, en skomakare och periodvis änkor efter avlidna ryttare. Utöver dessa var ett par av
Linnés pigor och drängar fast bosatta på gården. Efter en av arrendatorerna och en av ryttarna
finns bouppteckningar bevarade, vilket ger en inblick i deras levnadsförhållanden. De andra
Hammarbyborna vet vi mindre om.
När Linné vistades på Hammarby ägnade han sig sannolikt inte åt jordbruket. Enligt sina egna
uppgifter var gården en plats för vila, undervisning och arbete med samlingarna. Avsaknaden
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av jordbruksredskap i Linnés bouppteckning tyder på att frälsebönderna brukade markerna
med sina egna redskap.
Ett par år efter Linnés död bosatte sig Linnés änka Sara Lisa permanent på Hammarby.
Successivt övergick gården från att brukas av frälsebönder till att skötas av drängar, pigor och
torpare under ledning av en rättare.
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Bilaga1
B13-5:4
Rörläggning kring kronoparken 1803
Den 3 augusti
Om eftermiddagen denna dag gjordes början med Rörläggningen kring Hammarby Kronopark
som skedde wid det på Chartan med (första?) utmärkta stället der Hubby och Tjocksta Byar
med sina ägor utmed Parken sammanstöta, och hwarest ett ordentligt femstenarör i
gärdesgårds (stoden?) upprättades, hwars hjertesten omkring hwilken kol lades wid foten är
nära 9 qwarter lång, tunn nedåt med jämna sidor och spetsande upåt, af wisare stenarne äro de
twå tunna och den ena trekantig och spetsig; Wittnestenen är olik de andra både till längd och
utseende.
Wid ställena littera a, b, c, d och e sattes uti de hufwudsakeligaste krökningarne på
gärdesgården enkla stenar emellan fem och (?) qwarter långa, som med sten och jord wäl
omskolades.
Wid det med Nummero
2 utmärkta stället sattes ett ordentligt femstena Rör, med kol lagda kring foten på hjertesten,
som är 6 qwarter lång, har något sned fot, ojämn på sidorna och tunn uppåt. Wisare och
Wittnestenarne äro dels ojämna, dels släta och mindre än hjertstenen. Etthundrade sex alnar
härifrån utmed wägen åt Hammarby sidan är rätteligen det stället der Hubbu och Hammarby
med sina ägor sammanstöter.
Wid stället Nummero
3 sattes 3 alnar från gärdesgården ett ordentligt femstena Rör hwars hjertsten är något öfwer
Sju qwarter lång, med en Slät och en ojämn sida utaf Röd bergart, omkring foten på
densamma lades kol. Wisarne och Wittnestenarne äro af helt olika utseende, mycket mindre
än hjertsten och spetsande uppåt.
Wid stället littera
F mitt emot Hammarby lusthus sattes en Tio Qwarters lång sten, spetsande å ändarne och
tämmeligen jämn.
Wid det med Nummero
4 utmärkta stället Sattes äfwen ett ordentligt femstena Rör med kol lagda omkring hjertsten,
som är 6 ½ qwarter lång, något sned på båda ändar, samt smal, med jämna sidor, och står 2 ¾
aln från gärdesgårdshörnet. Wisaren och Wittne stenarna äro af olika utseende, mycket
mindre än hjertsten och äfwen ojämnare.
Wid 5 sattes ingen sten efter Kronoparken derstädes icke angränsar utan wid Litera A som
framdeles kommer att nämnas.
Wid stället 6 der Hammarby ägor sluta och Ängeby möter Satte straxt på södra sidan om
wägen ett ordentligt femstena Rör hwars hjertsten är 7 ½ qwarter lång, med bred dock något
sned fot, samt sned ofwanpå, för öfrigt tämmeligen jämn. Inuti (?) lades kol omkring dess fot.
Wisarne och Wittnestenarne äro smala uppåt och alla mycket mindre än hjertsten. Wid
ställena Nr 7, 8 och 9 sattes inga stenar emedan skillnaden härstaädes ostridigt lärer åtfölja
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wägen, men emellan 8 och 9 har den sistnämnde utaf Ängeby Åboer något litet blifwit ändrad
och lagd mot Parken, hwilken ändring som ännu är wäl synlig på Chartan till framdeles
säkerhet (utprickades?).
Wid Nummer 10 Sattes en sten 2 aln lång, trekantig med jämn fot dock något ojämn på
sidorna.
Wid Nummer 11 der Ängeby (?) och Prästegårdens Beteshagar sattes ett ordentligt
femstenarör hwars hjertsten är något öfwer 7 ...
Omkring Hammarby åkerwretar och så kallade humlegård, sattes i gärdesgårdslyckorna wid
ställena littera A, B, C, D, E, F, G och H enkla stenar emellan. 4 ½ och 7 qwarter långa och
omkring täppan Littera i sattes stenar i alla fyra hörnen emellan 4 och 5 qwarter långa, hwilka
alla med sten och jord fastskolades, men wid täppan Littera K sattes inga stenar emedan det
tyckes af denna Chartan som skulle den höra Parken till.
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Bilaga 2

Kongl. Placater, Resolut. Förordningar och påbud mm
1734-35
Kongl. Maj:ts Allmenna Förordning om Skogarne i Riket Gjord/öfwersedd och förbättrad wid
Riksdagen i Stockholm Åhr 1734
4§ Wi kunde wäl för wår enskilte rättighet / och i synnerhet för Diurståndens och
Fogellekarnes fredande skuld hafwa fog / alt nyttjande och hygge uppå wåra fridkallade
Parcker / Gehåg och Jägar Platser förbjuda; Men wilja doch af Gunst och Nåde hafwa
efterlåtit / at de / som bo in uppå eller wid någon Cronoprck / wåge utan betalning der så
wanligit warit / jemte mullbetes åtniutande för boskapen / få der taga förtorckade trän och
sådant windfälle / som til intet annat än windfälle är dugeligit / samt lågor / stubbar / grenar
och nederliggande ris til at dymedelst rensa skogen och mullbetet / doch at det må skie med
Landshöfdingens tilstånd / samt Jägemästarens weitskap och ordres til wederbörande Jägerie
och Skogsbetiente / som hafwa at utsyna / hwarest det tienligast får tagas. Så länge något
sådant är at tilg måge inga friska trän efterlåtas. Men skulle det icke finnas och hemmanets
nödtorft efter tingsbewis oumgängeligen fordrade någon hielp / stånde till landshöfdingen / at
igenom bem:te Jägerie och Skogsbetiente låta någon undersöka huru wida några oduglige och
föråldrade / samt til intet annat än wedbrand tienlige trän finnas / som utan skada efterlåtas
kunna / ....
(det var också böter för mastträ, annat stort trä / för warje lass gärdsel, stör löf, näfver eller
hwad det hälst är ....)

1793 10 december
Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om skogarne i Riket. 10 dec. 1793 (tryckt 1794,
Kongl. tryckeriet, Stockholm)
14§ Der så wanligt warit, at Skoglösa hemman af KronoParcker förut utan betalning
understöd njutit, och Skogen widare sådant medgifwa kan; wele wi af Gunst och Nåde tillåta,
at sådant äfwen hädanefter bewiljas må; i anseende hwartil det skal åligga öfwer hof
Jägmästeren at, sedan han jägmästarens eller JägeriBetjentens utlåtande infordrat, för slika
Parcker till oss i underdånighet inkomma med sådane förslag, som rörande allmänningar i 3§
påbjudne äro, eller ock anmäla om en Kronopark fridlysas bör.
....
Likaledes wele Wi i Nåder tillåta, at de, som bo uppå eller wid någon Krono Park, måge utan
betalning, efter hwad förut wanligt warit, jemte mulbetets åtnjutande för boskapen, få der taga
lågor, stubbar, nederliggande skatar och grenar, samt ris, för at rensa Skogen och mulbetet;
dock ej utan JägeriBetjentens wetskap och upsigt.
(när mastträd eller annat ”storwerksträd” behövs för vår örlogsflotta eller andre ”Rikets
förnödenheter” kunde sådant hämtas i kronoparkerna efter utsyning)
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Bilaga 3
Hammarby

Hammarby

Torp

Torp

Övriga

Övriga

Övriga

Ryttare Hby 104

Ryttare Hby 105

sum.

1755

Anders Matsson

Jan Persson

1756

Anders Matsson

Jan Persson

1757

Anders Matsson

Erik Jansson

Anders Hammar

0

1758

Anders Matsson

Erik Jansson

Per Persson

Hammars hustru

0

1759

Anders Matsson

Erik Jansson

Per Persson

Hammars hustru

0

1760

Anders Matsson

Erik Jansson

Per Persson

Hammars hustru

0

1761

Anders Matsson

Erik Jansson

Erik Olofsson

Hammars hustru

0

1762

Anders Matsson

Erik Jansson

Erik Olofsson

Jan Persson

Hammars hustru

0

1763

Anders Matsson

Erik Jansson

Erik Olofsson

Jan Persson

0

1764

Anders Matsson

Erik Jansson

Erik Olofsson

Jan Persson

0

1765

Gl Anders Matsson

U Anders Matsson

Erik Olofsson

Jan Persson

1766

Gl Anders Matsson

8

U Anders Matsson

1767

Gl Anders Matsson

8

1768

Gl Anders Matsson

9

1769

Gl Anders Matsson

9

U Anders Matsson

11

Erik Olofsson

4

Jan Persson

5

Linnés piga 1

1

Staffan Hammarblom

3

33

1770

Gl Anders Matsson

11

U Anders Matsson

11

Erik Olofsson

4

Jan Persson

6

Linnés piga 2

2

Skomakare Carl Dahl

3

sold Ångströms hustr

x

x

3

40

1771

Gl Anders Matsson

11

U Anders Matsson

11

Erik Olofsson

4

Jan Persson

6

Linnés pig 2, dr 1

3

Skomakare Carl Dahl

3

X

x

x

38

1772

Gl Anders Matsson

8

U Anders Matsson

9

Erik Olofsson

3

Jan Persson

6

Linnés pig 1, dr 2

3

Skomakare Carl Dahl

3

X

x

x

32

1773

Gl Anders Matsson

U Anders Matsson

Erik Olofsson

Jan Persson

Linnés pig 2, dr 1

3

X

X

x

x

3

1774

x

x

x

x

x

X

X

x

x

0

1775

Gl Anders Matsson

Anders Persson

Erik Olofsson

Jan Persson

Linnés pig 1

Skomakare Carl Dahl

x

x

0

1776

Gl Anders Matsson

X

x

x

29

1777

Gl Anders Matsson

Anders Persson

Erik Olofsson

Jan Persson

Linnés pig 2

X

x

x

0

1778

Gl Anders Matsson

Anders Persson

Erik Olofsson

Jan Persson

Linnés pig 3

X

x

x

0

1779

7

Anders Persson

8

Jan Persson

6

X

x

x

25

1780

Anders Mattss. änka
Arch. L. folk 2 dr 4
pig

6

Anders Persson

8

Jan Persson

6

X

x

x

20

1781

Sara Lisa 6 + 7 (tjflk)

13

Anders Persson

8

Jan Persson

6

Gårdsskom. Carl Dahl

5

utjorden: Erik Ersson

5

x

x

37

1782

Sara Lisa

14

Anders Persson

7

Jan Persson

6

Gårdsskom. Carl Dahl

2

utjorden: Erik Ersson

5

x

x

1783

x

x

x

1784

Sara Lisa 4 + 9 (tjflk)
Sara Lisa 4 + 10
(tjflk)

x

x

1754

1785
1786
1787

0

x
Sara Lisa 4 + 11
(tjflk)

1788

8

0
Anders Hammar

Erik Olofsson

4

Jan Persson

6

U Anders Matsson

9

Erik Olofsson

4

Jan Persson

5

U Anders Matsson

10

Erik Olofsson

4

Jan Persson

4

8

x
13

Anders Persson

14

Sara Lisa
x

15

Sara Lisa

Erik Olofsson

x
7

x

4

Jan Persson

7

x
6

Jan Persson

5

x

Jan Persson

28
26
Linnés piga 1

Linnés pig 2

Sara Lisas pig 2, dr 2

x

Jan Persson

Jan Persson

0

0

10

Anders Persson

Staffan Blomberg

1

2

4

28

X
Gårdsskom. Carl Dahl

2

utjorden: Erik Ersson

5

Skomakare Carl Dahl

2

utjorden: Erik Ersson

6

x

X

dagakarl Erik Hagberg

Skomakare Carl Dahl

3

x

Skomakare Carl Dahl

x
2

utjorden: Erik Ersson
utjorden: Erik Ersson

4

34
x
33

x

x

x

x

27

x

x

24

x

x

0

x

X=inte excerperat
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