
 

 

Medlemsinformation 4 
    - nyhetsbrev dec. 2020 

 

                 Årgång 34 
 
 

Bäste medlem. 
 

Normalt finns på den här platsen i nyhetsbrevet meddelanden om 
kommande UKF-evenemang. Tyvärr gör pandemin att inget är normalt just 

nu och det påverkar även UKF på så vis att vi inte har möjlighet att ta 
initiativ till arrangemang som kan tänkas samla mer än 8 deltagare.  

Det betyder att vi just nu inte kan annonsera något kommande 
 UKF-arrangemang.  

 

Vi hoppas naturligtvis att situationen skall ändras så att hindren för att 
anordna offentliga sammankomster (ex.vis föredrag) skall tas bort så fort 
som möjligt. Under tiden fortsätter UKF oförtrutet sitt arbete och planerar 

närmast för utgivning av ett nyhetsbrev redan i januari.  
 

UKF önskar Dig God Jul och Gott Nytt 2021. 

 
 

Meddelande angående Forskningsprojektet om Fornsigtuna 
 
Från arkeologerna som driver den nya undersökningen vid Signhildsberg har vi fått följande 
e-postmeddelande: 
”Som ni känner till kunde vi tyvärr inte nå en överenskommelse med de nya ägarna om att ta upp 
ett provschakt i anslutning till herrgårdsbyggnaden, så denna del av projektet är vilande. 
Däremot fortsätter arbetet med att tolka de mycket omfattande datamängderna från de 
genomförda georadarundersökningarna. Det står klar att det på platsen finns ytterligare mycket 
intressanta lämningar av äldre skeden. Detta kommer att redovisas i en kommande artikel” 
 

I denna utgåva av nyhetsbrevet kan du läsa arkeologernas senaste rapport om 
deras arbete vid Signhildsberg.   

                                                                Kort meddelande från kassören. 
Kassören beklagar att avierna om inbetalning av medlemsavgiften kom väldigt sent i år. Vi kan 

trots det tacksamt konstatera att många redan har hunnit att betalat årsavgiften (150 kr) för 2020. 
Du som ännu inte hunnit betala kan göra det till Pg 275894-4. Kom ihåg att ange ditt namn och 

vilket år avgiften gäller.  
 

På förhand tack. 
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Kulturarvsvård. 
 
En grå höstdag i oktober gjorde Stockholms Näs 
Hembygdsförening och UKF en gemensam insats 
för bevarande av några objekt ur Kommunens 
kulturarv. Kerstin Molander och Gunilla 
Stenström från Stockholms Näs och Ulf Björkdahl 
och Hans Borgström från UKF samlades vid slutet 
av Mätarvägen intill platsen för det numera rivna 
bostället Kvarntorp. Gruppens mål var två 
gränsrösen. Det ena (Raä 2014:5991) ett markerat 
gränsröse vid gränsen till Kungsängens golfbana 
och det andra (Raä L2018:1462) invid den 
nyupptäckta boplatsen Svartbäck (se UKF 
nyhetsbrev 18-1 och 19-4).  
     Avsikten med dagens utflykt var att rensa dessa 
rösen från mossa, sly och nedfallna grenar samt att 
återställa de idag knappt synliga rösena så långt 
möjligt till det skick de hade när dom anlades. 
     Första anhalt var röset som ligger i skogsbrynet som vetter mot golfbanan. Enkelt att hitta eftersom det är 
utmärkt med en järnstång. Röset var täckt av mossa och en del sly men hade helt försvunnit under grenarna 
från en närbelägen gran. Med grensax och japansk grensåg försvann grenar och sly. Händerna fick användas 
för att varligt rensa röset från mossa. Resultatet blev ett prydligt femstenaröse som nu är enkelt att hitta. Hela 
dess konstruktion syns dessutom tydligt.  
     Nästa anhalt var det på kartan markerade röset vid Svartbäck. Det ligger relativt öppet i terrängen och hade 
formen av en mossbelupen kulle med ett mindre buskage på toppen. Utan kunskap om att kullen egentligen 
var ett gränsröse skulle det ha varit praktiskt taget omöjligt att förstå att här ligger ett stycke kulturarv. 
Hjärtstenen syntes tydligt. I närheten av hjärtstenen stack en sten upp i mossan. Den tolkades var en av rösets 
liggare. Med den japanska grensågen och varsamma händer var stenröset frilagt och ett femstenaröse visade 
sig. Med bilderna nedan görs ett försök att illustrera hur röset såg ut innan och efter gruppens insats.   

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här såg det ut innan uppsnyggning.                           Så här såg det ut efter gruppens arbete.                        
 
Något om Gränsrösen. 
Gränsrösen är idag historiska lämningar som minner om mänsklig verksamhet för länge sedan. Då var gränserna mellan 
olika bygder inte mer exakta än att man lät naturen vara gräns. Det kunde t ex vara berg, vattendrag eller skogar. När det 
blev allt viktigare att klarlägga gränser mer exakt högg man ut rågator i skogen och byggde gränsrösen av stenar. När 
lantmätarna under 1600-talet började kartlägga egendomar dokumenterades gränsrösena på kartor där rösena numrerades 
och beskrevs. Gränsrösena består av en samling stenar som är lagda i ett visst mönster ofta som s.k. femstenarör (rör = 
röse). Ett sådant bestod av en hjärtsten i mitten och fyra liggare i varje hörn. Om det var långt mellan rösena satte man 
ofta upp visarstenar mellan dem, så att man skulle se att man var på rätt väg. Skogsmannen hade ju på den tiden varken 
detaljerad karta eller kompass.  
 Rösena var mycket viktiga eftersom dom markerade egendomsgränser. Av den anledningen var det ett allvarligt brott att 
orättfärdigt flytta ett gränsröse eller ägogräns för egen vinnings skull. Den person som gjorde sig skyldig till detta 
kallades i folkmun för skälvrängare, skälgast, lyktgubbe eller irrbloss. Som straff får denne ingen ro i graven, utan är 
dömd till en evig nattlig vandring. Ibland kan man se ett svagt ljussken röra sig över markerna om natten. Då vet man att 
Lyktgubben är ute och vandrar med en lykta i handen för att visa var den riktiga gränsen ska gå.  En förklaring till skenet 
från Lyktgubbens lykta kan vara att det rör sig om irrbloss som uppstår när sumpgas självantänder och brinner med en 
svag kall låga.  



Författaren till artikeln HEMBYGDSFORSKNING nedan heter Inger J Löfstedt och bor i Håbo-
Tibble. Under många år har hon ägnat sig åt släkt-och hembygdsforskning med fokus på sin hembygd. 
Resultatet från sin forskning presenterar hon på sin hemsida ”Återblickar från Håtuna och Håbo-
Tibble” som du finner på www.håtuna-håbo-tibble.se och på en motsvarande sida på Facebook. 
Forskning pågår och Inger tar gärna emot tips och bilder från trakten.  
UKF ser fram emot möjligheten att få presentera fler artiklar av Inger i kommande nyhetsbrev. 
 

HEMBYGDSFORSKNING 
Av Inger J Löfstedt 
 
Hembygdsforskning innebär inte alltid att dokumentera torpargrunder, äldre vägar, forngravar utan 
också många levnadsöden från förr. Ibland måste fantasin få ta över när det inte finns tillräckligt med 
fakta. Det är dock viktigt att ha kunskap om tiden och hur folk levde då. Det är spännande med 
hembygdsforskning men jag har lärt mig att visa respekt och offentliggör bara det som ligger långt bak 
i tiden. Källor till denna berättelse är främst protokoll från domkapitlet Uppsala län. Jag har också läst 
kyrkoböckernas protokoll, husförhörslängder, död och-födelseböcker m.m. 
Fram till 1886 hette Håbo-Tibble enbart Tibble och tillhörde Håbo härad i Uppsala län.  I skrifterna 
skrevs ofta Håtuna-Tibble med Håtuna som överordnad Tibble. I min text förekommer både Tibble 
och Håbo-Tibble. 

 

Håbo- Tibble kyrka 1917 
Upplands museet 

En kyrkans man, komminister Johan Rudman på Jädra komministerboställe i Håbo-
Tibble 
 
Den här berättelsen handlar om en av alla de komministrar som har funnits i Håbo-Tibble under 
århundranden. Den första komministern, som är namngiven är Nicolaus 1593, men det är inte han som 
ska beskrivas här. Jag låter berättelsen börja 1774 på Jädra prästgård , där Johan Rudman föddes 
tisdagen den 20 december. Föräldrarna var komminister Eric Rudman och hustru Stina Lisa Hagberg  
på Jädra komministerboställe. Två dagar senare döptes sonen och fick namnet Johannes, men kom 
senare att kallas för Johan. Faddrarna var ”Major och Riddaren Herr Jacob von Bromell på Wallby 
Gård och  Cammarherinnan Belor de Helandt på Sätra, Skattebonden Bertil Mattsons hustru Carin 
Perhrsdotter på  Bählby.”  
      Hur såg dopet ut? Döptes han i kyrkan eller hemma i komministergården? Han kan ha döpts 
hemma på gården och det var troligtvis prästen från Håtuna som döpte honom. Enligt lag var det bara 
prästen som fick döpa, Rudman var bara komminister, det vill säga medhjälpare till prästen.  
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      Hur såg det ut i bygden 1774? De flesta gårdar finns än idag, många små torp har dock försvunnit, 
men i denna orörda bygd, går det ofta att hitta dess grunder och annat, som vittnar om livet förr. 
Kyrkan var som brukligt, placerad mitt i bygden, i närheten fanns klockstapeln, fattigstugan och några 
torp. En bit utanför fanns de stora gårdarna, Väst-Tibble, Helgesta, Wallby, Hållunda, Frötuna , Önsta, 
Ålsta, Svarsta och väldigt många små torp och backstugor. Närmast granne till Jädra var Alby gård.  
I bygden härjade kikhostan bland barnen och det var allmänt hög dödlighet. Sex barn dog i kikhosta 
och sex barn dog i okänd barnsjukdom och många vuxna dog i hetsig feber. Totalt dog 24 personer  i 
bygden samma år som Johan Rudman föddes. Det var fattigdom och sjukdomarna som härjade bland 
hög och låg.  
      Johannes (Johan) Rudmans föräldrar flyttade år 1770 till bygden och komministergården. 
Fadern, Eric Rudman, tillträdde som komminister, men hade tidigare varit kyrkoherde i Ballingsta och 
kommit på kant med folket genom att själv ”taga huden på en häst” Detta var ett lågstatusyrke och 
skulle bara göras av de lägsta i samhället och det anstod inte en kyrkoherde att syssla med detta.     
Bönderna i bygden nekade att ta sakramentet av hans hand. Bönderna klagade också på att han 
bemötte tjänstefolket i prästgården med svordom och bannskap. Han blev också anklagad för att 
beblanda sig med andra oanständiga sysslor, såsom att köra i skogen, utföra spillning, tröska, mala etc. 
Han försvarade sig med att detta gjorde han för motionens skull. Genom 5 röster mot 4 beslöts att han 
skulle förflyttas till annan ort. Han fick böta, fick varningar och blev till slut förflyttad till Tibble. Han 
dog 1790, 57 år gammal i hetsig feber. Han efterlämnade hustru, den äldsta sonen Johan och 
ytterligare två söner samt en dotter. Hela familjen flyttade efter faderns död till Nora. Sonen Johan 
Rudman växte upp och gick i sin fars fotspår och blev nio år efter faderns död prästvigd i december 
1799. Han blev även skolmästare i Österåker. Han gifte sig med Johanna Lovisa Åkerqvist, dotter till 
en bagarålderman i Gävle. År 1821 blev han komminister i sitt barndoms Tibble och Jädra, dit han 
flyttar med hustru och svärmor.  
 

En avträdessyn efter den tidigare komministern på Jädra gård gjordes 1822. Då beskrevs gården som 
en ”stugbyggnad  uppförd 1754 av gran och tal timmer. 20 alnar lång, 12 ½ aln bred, 4 ½ hög på 
stenfot under tak av näver och torv. Byggnaden är indelad i förstuga, sal, trenne kammare och kök., 
har av komminister Werner blivit rappad och hvitlimmad samt taket beklätt med tegel.” 
      Det var en ganska välskött gård som Johan Rudman tog över. Tre år senare föddes dottern Lovisa. 
Vid denna tid har vaccination mot smittkoppor börjat och i kyrkboken kan vi läsa att dotter Lovisa 
blivit vaccinerad av fadern, bara en och en halv månad gammal. Det var vanligt att prästerskapet var 
utbildade i den konsten. 1827 föddes sonen Bror, som även han blev vaccinerad tidigt. När sonen var 
drygt ett år gammal dog han i ”tvinsot hos barn”. Det är med mycket tung hand som Rudman skriver i 
1828 års kyrkbok ”kommminister Rudmans ende son Bror, död 22 maj, begravd 8 juni” 

 

 

Håbo‐Tibble CI:4 (1822‐1862) 

I Post och inrikes tidningar den 19 juni fanns en annons att komministern i Håtuna och Tibbles 
församlingar J. Rudmans och hans kära makas ende son blev död i Tibble prästgård. Svärmor, som 
bodde hos familjen stannade kvar till augusti samma år men sen flyttade hon till sina hemtrakter 
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Älvkarleby. Tre år senare den 10 april 1831 avled Johan Rudmans hustru och efterlämnade make och 
omyndiga dottern Louisa, ”vilken fadern ensam åtager sig förmynderskapet. Om han dör före sin 
omyndiga dotter har Hofpredikanten och  prosten i Håtuna och Tibble församling Olof Segerqvist och 
Herr Medico= Philosphiae candidaten, läraren vid växelundervisnings Scholan i Håtuna sochn 
Lundahl mot erbjudet laga arfvode åtagit sig  Lovisa Rudmans förmynderskap ifrån och med samma 
dag komminister Rudman med döden afgått”, allt enligt hustruns bouppteckning. 

Han skriver själv i de kyrkböcker där de avlidna antecknas, ”komminister i Håtuna o Tibble 
församlingar Johan Rudmans kära Maka, Johanna Lovisa Rudman (född Åkerqvist) i Jädra. Död av 
Gikt och ledvärk den 10 mars, begravd 29 mars. 42 år, 4 månader och 10 dagar gammal. Han skrev 
också att han blev änkling halv fem på eftermiddagen och att hon var ”oförviterlig dygdig .”  
 

Johan Rudman blev med tiden, som sin far, inte så populär bland folket. Vid hustruns död var Johan 
57 år och hade tjänat i Tibble i tio år. På 1830 talet börjar dokumenten skvallra om en viss oro kring 
honom. Troligtvis började hans problem efter hustruns och sonens död.  Genom bouppteckningen vid 
hans död, vet vi att han ägde en brännvinspanna och han fick stora problem med spriten och var 
allmänt illa omtyckt i bygden. Han hade även gjort ett försök att bättra sig genom att ingå i 
nykterhetsföreningen. 

 

 

Foto: Nordiska museet 

 

När han 1833 var 59 år finns ett domstolsmål mot honom. Rudman blev då anklagad för att vid ett liks 
begravande ”varit av starka drycker överlastad” Fyra vittnen avlade med ed sitt intyg om saken. Vid 
det aktuella tillfället hade komminister Rudman vandrat efter åkerkanten till Tibble kyrka för att 
jordfästa ett barn. Han hade en vacklande och ragglande gång, men det var svårt att avgöra om han var 
berusad. Ett av vittnena som också var närvarande vid jordfästningen, tyckte att Rudman hade ett 
”saktmodigare uttal än vanligt. Han kom av sig mitt i en likvers och avslutade ej densamma.” 
     Rudman försvarade sig med att orsaken till hans vacklande gång var att han under sin promenad 
kommit till ett brett dike, där två ”gärdesstänger” legat och när han skulle gå över hade han stigit fel 
med ena foten så den sjönk ned i vatten och gyttja. Han hade också gjort illa sitt knä. Under den 
fortsatta vandringen hade han bemödat sig att skaka av sig och göra sig ren från smutsen, som 
uppstått. Under detta skeende kunde det tänka sig att hans steg inte var så jämna som vanligt, vilket 
också det onda knät bidrog. Det saktmodiga uttalet kom sig av det obehagliga händelseförloppet.  
     På Rudmans fråga om någon av de fyra vittnena sett honom förtära starka drycker sedan i påsktid 
då han ingått i nykterhetsföreningen, kunde ingen svara. Då också tre av vittnena bara hade sett honom 
på avstånd begärdes uppskov och vädjaden till rätten att hellre fria än fälla. Slutligen blev han för en 
tid avstängd från sin tjänst bland annat på grund av tjänstefel. 
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1834 skrev Rudman till ”Högvärdige DomCapitlet i Upsala” 
Redan tyngd av år och trött av arbete vid skolan och dess församling längtar jag sannerligen efter 
vila, ehuru jag önskat erhålla den på ett behagligare sätt, än det som nu skett, men när jag kommit i 
erfarenhet av att en del av Tibble församling undandragit mig sitt förtroende och yttrar högljutt sin 
obelåtenhet med min tjänstgöring, så lyder jag min hederskänsla då jag härmed allra ödmjukast 
anhåller Högvärdige Domkapitel att tillåta mig att ifrån denna stund och tillsvidare avsäga mig all 
prästerlig tjänstgöring med bibehållande av alla till komminister anställningen tillhörande 
löneförmåner; varemot jag utfäster mig att till den blivande vice komministern lämna årligen 30 
tunnor säd, hälften råg och hälften korn samt skjuts i alla tjänsteförättningar jämte vedbrand, vilken i 
avseende till capelans bostället mycket medtagna skog ej kan till den blivande vice komministern 
beviljas till högre belopp än 2 lagliga famnar så kallade kastved årligen, samt dessutom kvistar, 
stubbar och ris. Boningsrum och mat får han själv bekosta. 
Tibble komminister boställe den 25 april 1834. Johan Rudman 

Han fick gehör för sin begäran och vice komminister Alm börjar sin tjänstgöring. 

1835 inkom en skrivelse till domkapitlet om Rudmans leverne från prästen i Håtuna 
Tibble församling ser med djup bedrövelse mot den dag då komminster Rudman ska återträda i sin 
tjänst. Detta bekymmer har församlingen anförtrott sin pastor vid sockenstämman den 2 april med 
begäran att undertecknad till domkapitlet framföra, dels klagan att om Rudman återinställs i ämbetet 
lämnas ofelbart denna församlings väl….  till spillo ty  

 1) kommer han att predika för tomt hus  

2) går ingen till nattvarden  

3) ingen lämnar sina barn till hans handledning  

4) undviker var och en att besvära honom med någon slags prästerlig förrättning, emedan han nästan 
dagligen skall vara överlastad av starka drycker. Han är också skenhelig.  
Församlingen vågar väl icke föreslå sättet att förebygga denna stora olycka, men hur fullt och fast, att 
då en präst av lägsta ordningen äger att utesluta en obotfärdig syndare ifrån H. Nattvarden till dess 
han sig omvänder och bättrar sig, så måste villkorligen H.V consistorium besitta den myndighet att 
tillbakahålla denna prästman ifrån utövning av sitt heliga kall, då han blir för sjuklig för att visa sina 
åhörare rätta vägen till Guds rike. 
Håtuna den 15 maj 1835 Olof Segerqvist 

I augusti 1836 inkom till Domkapitlet i Uppsala från vice komminister Alm klagomål om lön och 
bostaden hos Rudman. Han skriver att han inte kan träffa någon överenskommelse med Rudman i 
Tibble, rörande lönevillkoren för komministertjänsten. Han anhåller ödmjukast hos högvärdige 
Domkapitlet om att Rudman måste åläggas att betala allt vad skäligt är. Han påpekar att hans 
ämbetskamrat Martens i Håtuna har i årlig lön av kontraktsprosten Segerqvist utom häst i 
ämbetsärenden, fyrtio /40/ tunnor spannmål, hälften råg och korn och, skriver han, eftersom min 
ämbetsbefattning är till alla delar lika som ovannämnda pastorsadjunk, vågar jag hoppas på 
högvärdige Domkapitlet och då jag ej heller kan longera i hans högt oordentliga hus. 

Under oktober månad kommer en inlaga till Domkapitlet från Johan Rudman, angående lönevillkoren 
mellan honom och vice komminister. Rudman hävdar att han alltid i godo överenskommit om 
villkoren, men att betala lika mycket som Herr Kongl. Hofpredikanten och Contraktsprosten 
Segerqvist i Håtuna årligen lämnar till sin medhjälpare Martens, kan jag icke, alldenstund hela 
komministerlönen i bägge församlingarna ganska mycket understiger 40 tunnor, och komministrarnas 
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löner alltid är mindre än pastorernas. Ehuru jag som änkling inte kan till en vice komminister giva de 
husrum, den kost, uppassning och som med äventyrs kunde påfordras är mitt hus därför icke högst 
oordentligt, detta är en högst sanningslös uppgift.  
Håtuna o Tibble socken, den 10 oktober 1836. Johan Rudman 

    På något sätt verkar Rudman och Alm  ha kommit överens, då Rudman i januari 1837 hänvisar till 
utdrag ur ett protokoll från samma månad och ”anhåller allra ödmjukast att vice komministers Alm ska 
få fortsätta sin tjänst till nästkommande maj månad då han av undertecknad till den dagen enligt 
protokoll blivit ”liquiderad och betald ” 

     Redan 1832 hade det gjorts en besiktning på komministerbostället, vilket visade sig vara väldigt 
bristfälligt. Då slog man ned på rappningen på byggnaden, nya vändskivor och grusfyllning utanför 
förstugedörren behövdes.  Förstugekammaren behövde repareras, den hade 1831 blivit inmurad och 
indelat i två rum genom brädplankor. Visthusboden var helt i ohjälpligt skick. Stallet behövde 
repareras. Redskapslidret behövde repareras. Hemlighuset var inte i gott skick. Humlegården var i 
bristfälligt skick. Det enda som var utan anmärkning var svinhuset och fä-och fårhuset samt en 
badstuga som hade byggts 1829.  Skogen hade under Rudmans tid blivit mycket medtagen.  

     Det fortsätter att vara turbulens kring Rudman, som med tiden återtog sin tjänst.  
Gustaf Sehman på Aske skrev den 10 januari 1838 ett brev till ärkebiskopen där han uttrycker sin oro 
över församlingen. Rudman hade åter gått i tjänst. Han skriver att Rudman inte sedan sitt tillträde 
hitintills blivit fälld för uppenbara felaktigheter men det räcker med den allmänna uppfattningen om 
honom och vid Rudmans predikningar är kyrkan nästan tom. Folket förlöjligar och föraktar honom.  
För församlingens väl och prästämbetets värdighet ber Sehman att komminister Rudman fråntas sin 
tjänst. Han skriver vidare att efter sina fyrtio år i bygden har han lärt känna folket och de är genom 
släktskap och genom en sällsynt gemenskap förenade. Torpen går i arv från fäder till barn. Som 
husbonde har jag hos dem upplevt arbetsamhet och nykterhet. Jag har nu upptäckt en stor ledsamhet 
hos dessa att de nödgas lämna sina barn till den illa kända läraren för att undervisa och bereda till 
nattvarden. Sehman vädjar vidare att även om ärkebiskopen inte kan ta ifrån Rudman hans 
lönerättighet så bör han ändå snarast avsättas från sin tjänst.   

Samma år blir det prostvisitation i bygden och då fann man en förlikning med Rudman som blev nöjd 
att bli fråntagen sitt uppdrag.  

År 1846 i augusti dör Rudman av helsot 71 år. Den 28 september förrättades bouppteckningen 
hemma på Jädra . Omyndiga dotter Louisa uppgav boet och skrev under, med sig hade hon sin ”God 
Man Herr Capitain Johan Wiman på Önsta” 

När jag läser bouppteckningen blir jag ganska fundersam om människan Rudman och hur hans liv 
egentligen såg ut? Han var enligt alla dokument en slarver som försakade det mesta. Han var väldigt 
dålig på att se om sitt eget hus. Varför?  Spriten och kanske ångesten tog honom. Han klarade helt 
enkelt inte av sitt liv. Ur mitt perspektiv blev han en syndabock som många krafter försökte göra sig 
av med. Han blev en stor olycka för bygden, enligt prästerskapet. Enligt bouppteckningen hade han 
hela sin förmögenhet utlånad till traktens folk, både hög som låg. Istället för tillgångar hade han bara 
fodringsanspråk. En sorglig upptäckt. Bygdens folk tog lån hos den illa sedda komministern. 
Reverserna är utställda från år 1839 fram till hans död. Huruvida dottern Lovisa lyckades driva in 
dessa medel förtäljer inte denna historia. Hon flyttade till Stockholm 1848. I utflyttningslängden från 
1848 står det att hon varit i Stockholm sedan 1846.  Har inte hittat henne och hennes fortsatta öde, 
men vem vet, kanske hon dyker upp i skrifterna och jag kan fortsätta min historia om familjen 
Rudman på Jädra i Håbo-Tibble. 



 

UKF årsmöte det förfärliga året 2020. 
  
Söndagen den 25 okt. var det så äntligen dags att genomföra UKF´s uppskjutna årsmöte. I 
våras gjorde pandemin det omöjligt att genomföra årsmötet på utsatt tid. Senare under våren 
måste vi dessutom meddela den smärtsamma nyheten att Börje och Gudrun avlidit. En 
oerhörd förlust för UKF. Om de konsekvenser det förde med sig för UKF har vi berättat om i 
nyhetsbrev 20-3.  
    Under hösten har pandemin tagit ny fart och denna gång tvingat styrelsen att ta beslutet att 
genomföra det inställda årsmötet utomhus trots stor risk för uselt väder. Nästan som väntat 
denna blöta höst, inleddes mötesdagen med fuktigt gråväder. Vädergudarna ville dock annat.        
När det var dags att klubba igång mötet hade de väl påpälsade mötesdeltagarna  ( 7 st) det 
ganska behagligt under öppen himmel i Sophie Hedins trädgård i Bro. Man hade dessutom 
placerat sig på coronasäkert avstånd från varandra. 
     Årsmötet följde den dagordning som är förskriven i föreningens stadgar. Det skulle visa 
sig att deltagarna var mycket debattvilliga. Kanske fungerade den syrerika höstluften som 
bränsle eller så känns ett utomhusmöte mer avslappnat än när man sitter tätt tillsammans 
inomhus. Hur som helst var det länge sedan ett årsmöte varit så livligt. Kanske är 
utomhusmöten en modell att pröva i framtiden. Årsmötet är ju trots all formalism ett bra 
tillfälle för medlemmarna att mötas och i ordnade former disk bl.a. UKF´s arbetssätt och 
framtid. Är det bra väder kan ju årsmötet kanske ta formen av en historisk picknick. 
                                                    Slutsats: Ett lyckat möte. 
 
Nedan följer ett kort sammandrag av de viktigaste besluten: 
• Mötesordförande Hans Borgström presenterade verksamhetsberättelsen (se Nyhetsbrev 

20-3) och resultaträkningen som visade underskott för 2019 om 14807,17 kr. På fråga från 
årsmötet förklarade Hans Borgström ”att underskottet uppkommit dels genom att 
föreningen gjort en engångssatsning på förnyad forskning vid Signhildsberg och dels att 
en större mängd frimärken inköpts p.g.a. kommande portohöjning. De inköpta frimärkena 
möjliggör att distribution av nyhetsbreven under 2020 kan göras till en lägre 
portokostnad än eljest”. Verksamhetsberättelsen och resultaträkningen godkändes. 

• Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara 150 kr. 
• Sophie Ehn-Hedin, Bro och Uno Stedman, Sollentuna omvaldes som ordinarie ledamöter 
• Per-Olof Karlsson, Bro valdes som ny ledamot i UKF 
• Lars Thorsberg, Bro blir ny styrelsesuppleant   
• Hans Borgström och Ulf Björkdahl kvarstår som ordinarie ledamöter. Hans Borgström 

fungerar dessutom UKF´s ordförande. 
 
Under punkten Övriga frågor noterades följande: 
 
- Styrelsen skall inför årsmöte 2021 komma med en proposition angående en ev. ändring av 
den hittills använda metoden att årsmötet beslutar om årsavgiften för det verksamhetsår som 
årsmötet hålls. 
- Sophie Ehn-Hedin informerade att UKF och familjen Sandén planerar att hedra Börje och 
Gudrun med en minnestund i samband med ettårsminnet av deras bortgång. Ceremonin är 
tänkt att genomföras på Rösaring.  
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Rapport: Georadarundersökningar vid Signhildsberg 2019 
 
Av Olof Heimer och Rune Edberg 
 
Notera: I texten har UKF dessutom gjort vissa tillägg. Dessa markeras med fet stil. 
 
Forskningsprojektet om Fornsigtunas forn- och medeltid fortsatte under 2019. I förgrunden stod uppgiften att 
fortsätta sökandet efter fysiska spår av den medeltida kungsgårdsbyggnad, som enligt vissa historiska 
uppgifter kan ha funnits vid Signhildsberg (Edberg & Heimer 2019; Heimer m.fl. 2019).  
      Projektet drivs av artikelförfattarna, som tack vare beviljade forskningsanslag och bidrag från UKF 
kunde anlita ett kommersiellt företag, Astacus AB, för en storskalig georadarundersökning under 2019.  
      Med hjälp av en motoriserad multikanalsgeoradar (Malå MIRA 16-kanals 400 MHz system), (se fig. 2 
nedan), avsöktes ca 1500 m² av marken vid och omkring Signhildsbergs huvudbyggnad och närliggande 
delar av parken, (se fig.1 nedan). Arbetet tog en knapp dag.  
      Undersökningen var en uppföljning av 2018 års undersökning som gjordes med bistånd av Arkeologiska 
forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet med en manuellt körd georadar av modell Noggin från 
Sensors & Software och som tog fem dagar i anspråk. Preliminära resultat från denna presenterades i förra 
årets Situne Del (Helmer m.fl. 2019) och i UKF nyhetsbrev 19-4. 
      Georadartekniken innebär att elektromagnetiska signaler skickas ner i marken för att där reflekteras 
tillbaka till mottagarantenner. Poängen med att använda georadar inom arkeologin är att relativt stora ytor 
kan ges en första undersökning utan att någonting i marken behöver rubbas eller skadas. På så sätt, och i 
lyckliga fall, kan en eventuell grävning därefter koncentreras till just de platser som med hjälp av insamlade 
data ser intressanta ut i förhållande till de aktuella vetenskapliga frågeställningarna. Att tolka georadardata 
handlar mycket om att identifiera grafiska mönster. Falska ekon från markförhållanden och olika s1ags 
störningar är mycket vanliga och gör att slutsatser alltid måste dras med reservationer.  
 
                    

                  Fig. 1. Det område vid Signhildsberg som avsöktes med georadar i maj 2019. 
                          Som underlag ligger en arealavmätning från 1925 
 
      Vid Signhildsberg har marken kontinuerligt utnyttjats av människor under hundratals år och vid båda 
georadarundersökningarna noterades talrika spår av äldre gångsystern, ett möjligt brunnshus och andra 
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parkanläggningar som kunde identifieras med hjälp av kartor från både 1817 och 1925 (LSA Signhildsberg 
B32 och LMA O1-håt-113). Sentida utfyllnader, nedgrävningar för vatten och avlopp, kabelschakt och 
liknande gav också utslag vid mätningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fig. 2. Motoriserad georadar från 
Astacus i arbete vid Signhildsberg i 
maj 2019. Foto: Olov Heimer 
 
 

 
Undersökningarna 2018  
Närmast mangårdsbyggnaden visade resultaten avvikelser - anomalier - för företeelser som inte kunde 
återfinnas på äldre kartor och som är av stort arkeologiskt intresse. Mitt framför huvudbyggnaden, på 
grusplanen mot parken, anades en linjär struktur med minst fem, kanske sex stora stolphål. De låg ca 4,5 
meter ifrån varandra med jämn intervall och ca 5 meter från huvudbyggnaden. De förefaller vara ca l meter i 
diameter och mer än l meter djupa.  
 

Fig. 3. Profil över en av de reflektioner som framkom vid georadarundersökningarna 2018 och som tolkas 
kunna vara ett stolphål (se de vita pilarna i bilden). 
 
       Söder om huvudbyggnaden påträffades flera anomalier, lämningar efter en nu riven tillbyggnad som kan 
iakttas på fotografier från 1920-taler och från kartan från 1925 (Malmberg 1923:124-126, LMA 01-håt-113). 
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Men där syntes också vad som verkar vara en källare. Anomalin förefaller fortsätta in under huvud-
byggnaden. Riktningen antyder att det är den södra delen av den källare som idag finns under huset, och som 
är igenmurad i söder ungefär i höjd med nuvarande grundmurar.  
      På en platå nordväst om huvudbyggnaden fanns flera anomalier. De sträcker sig i öst-västlig riktning och 
bildar en sammanlagt 20 m lång struktur. Det skulle kunna vara lämningar efter anläggandet av själva platån 
eller rester av södra väggen efter en tidigare okänd byggnad med en placering i mer eller mindre rät vinkel 
mot mangårds byggnaden.                   
 
Undersökningarna 2019  
Georadarundersökningen 2019 genomfördes för att om möjligt få tydligare resultat och svar på några av de 
frågor som ställdes efter undersökningen 2018.  
    De nya resultaten stärker tolkningen av flera anomalier. Stolphålen på ytan på grusplanen närmast man-
gårdsbyggnaden framträder än tydligare i plan. Profilerna från 2019 har vi på grund av vissa programvaru-
problem däremot ännu inte kunnat studera.  
    Vår bearbetning av resultaten från 2018 års undersökning visar dock att det med stor sannolikhet är 
stolphål. På profilerna av reflektionerna syns stolphålen tydligt och man kan se att de är ca 1 meter djupa  
(se fig.3 ovan).  
     Källaren framträder visserligen inte lika tydligt som i resultaten från 2018 års undersökning men går 
också nu att följa ner till lite drygt två meter. En profil från reflektionen vid georadarundersökningen 2018 
visar att den varit drygt 2 meter djup. På ett djup av ca 2,25 meter finns en hård yta som troligen är golvet (se 
fig. 4 nedan). Det framstår nu som ännu troligare att det är en fortsättning på den källare som nu finns under 
huvudbyggnaden på Signhildsberg och som påträffades vid den tidigare undersökningen.  
 

    
 
Fig. 4. Profil över reflektion som framkom vid georadarundersökningarna 2018 som visar den hårdgjorda 
ytan, som tolkas vara golvet i en källare. 
 
 
  På platån nordväst om huvudbyggnaden verkar det tyvärr ha blivit fel vid mätningarna 2019 varför inga nya 
resultat från denna kan studeras. Vår nya bearbetning av resultaten från 2018 års undersökning visar dock att 
det troligtvis inte legat någon historisk byggnad på denna plats, i alla fall ingen som kan ses genom att 
använda georadar. Spåren är troligen efter en förstärkning av terrassen.  
      Direkt nordväst om huvudbyggnaden framkom en ny tydlig anomali. Den är ca 6,5 x 4 meter stor och ser 
ut att vara rester efter grundmurar till en byggnad. Anomalin är synlig på djupskivan från ca 1 meter och ner 
till mer än djupskiva 2,25 meter, det djup som Astacus redovisade. Den ligger strax norr om den tidigare  
utbyggnaden som kan ses på fotot från 1920-talet och på kartan från 1925. Möjligen har vi här ytterligare en 
källare, avståndet till den nuvarande byggnaden och till den utbyggnad som kan ses på fotografiet antyder att 
den är äldre än 1700-tal, då ingen källare finns utritat på det historiska kartmaterialet (se fig.5a och 5b  
nedan).  
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Fig. 5a till vänster. En ny struktur som påträffades vid georadarundersökningen 2019, djupskiva 1,95 m 
under nuvarande marknivå. 
Fig. 5b till höger. Arkeologisk tolkning av ny struktur från georadarundersökning 2019, djupskiva 1,95 m 
under nuvarande marknivå, underlag är arealavmätning från 1925. Se den röda rektangeln i mitten av 
bilden. 
 
       Bearbetningen av resultaten från 2018 har visat på ytterligare en anomali, nämligen i nordvästra hörnet 
av gårdsplanen. Här finns vad som förefaller vara en grav med ett kärnröse med en rensad yta runt om. 
Borttagna gravhögar är ofta möjliga an identifiera med georadar. Ibland ser man endast ett igenfyllt ringdike, 
ibland med en kärna omgiven av ett röjt område. Den upptäckta anomalin har ett mönster av den senare 
typen. Tolkningen stöds av att platsen ligger i relativt nära anslutning till Fornsigtunas omfattande 
järnåldersmiljö nordväst om herrgården.  
 
Nya  undersökningar  
Med undersökningarna från både 2018 och 2019 som underlag finns det tre områden där arkeologiska 
undersökningar skulle kunna ge svar på om det är äldre, medeltida lämningar som vi sett på anomalierna från 
georadarundersökningarna. Främst är det ett område framför herrgårdsbyggnaden i anslutning till ett av de 
möjliga stolphålen där ett modernt kabelschakt grävts. Här skulle man med en begränsad arkeologisk insats 
kunna se om det är ett stolphål och om möjligt tillvarata daterbart material. Det andra området är i sydöstra 
hörnet av huvudbyggnaden, med den eventuella källaren. Här finns möjligheter för att få en stratigrafi mellan 
källaren och den nuvarande huvudbyggnaden och få svar på frågan om herrgården är uppförd på äldre 
grundmurar. Det tredje området är den nya anomalin, nordväst om huvudbyggnaden, där grundmurar efter en 
ca 6,5 x 4 meter stor struktur påträffats, här finns möjlighet att med en mindre undersökning se vilken typ av 
byggnad det är och möjligen tillvarata daterbart material. En förutsättning för att komma vidare med denna 
forskningsfråga är att markägaren tillåter ett sådant ingrepp.  
 
Övrigt  
Vid tolkningsarbetet har vi rådgjort med arkeolog Lars Winroth med georadarföretaget Modern arkeologi.  
     Georadarundersökningarna 2019 omfattade också ett område på och i anslutning till Fornsigtunas 
medeltida by tomt, som projektet lokaliserat till en plats benämnd Kräpplan, ca 1000 meter sydsydost om 
Signhildsbergs huvudbyggnad (Edberg & Heimer 2019) och i UKF nyhetsbrev 19-3. Också här var Astacus 
AB utförare. Denna del av undersökningen har ännu inte bearbetats och behandlas heller inte i denna artikel.  
 
 
Referenser  
Edberg, R. & Heimer, O. 2019. Nya aspekter på Fornsigtunas medeltid.  
Fornvännen 2019/3.  
Heimer, O. Viberg, A. Edberg, R. & Homeister, A. 2019. Georadarundersökningar vid  
Signhildsberg 2018. Situne Dei.  
LMA = Lantmäterimyndigheternas arkiv LSA = Lantmäteristyrelsens arkiv.  
Malmberg, E. 1923. Signhildsberg. Svenska slott och herresäten, ny följd. Uppland.  
Stockholm.  
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Något om de allra första affärerna i Kungsängen 
 
av Ulf Björkdahl 
 
 
Före mitten av 1800-talet var det inte tillåtet med handelsbodar på landsbygden. De blev tillåtna först 
1846, men måste inledningsvis för konkurrensens skull ligga minst 3 mil från närmaste stad. Med 
handelsbodarna började en ny epok för landsortsbefolkningen. Man behövde inte längre åka till stan 
för att handla t ex snus, tyger, kläder och skor, spik och skruv och annat. Ett sortiment som utökades 
efter hand. Man handlade över disk och i lösvikt. Fanns inte varorna kunde man beställa.  
 
 
Dahlgren öppnar handelsbod i Sylta 
 
Näs socken fick sin första handelsbod 1851. Den etablerades i ett befintligt hus i Högnäs, strax bortom 
3-milastenen i Tibble. Det var i Sylta och Tibble som de flesta bodde på den tiden. I det nuvarande 
Kungsängen fanns knappt några hus alls. Den förste affärsinnehavaren var Anders Reinhold Dahlgren. 
Han drev verksamheten under namnet Stockholms-Näs Handels AB. Handelsboden fick också en stor 
social betydelse som en naturlig samlingsplats. När man under 1890-talet befarade en kommande 
kolerafarsot var det i handelsboden som man genom hälsovårdsnämndens försorg lagrade upp 
desinfektionsmedel och medicin. Dahlgren hade affären till sin död 1889.  
 
Efter honom kom Skog och från 1905 var det Alfred och Hilma Lundin. Hilma fortsatte att driva 
affären efter makens död, men kom senare att flytta verksamheten till Kungsängen.  
 

Högnäs som det såg ut 1971. Huset revs inom kort trots stora protester. 
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Bengtsson öppnar affär vid Kungsängens station 1904 
 
1876 kom järnvägen till Kungsängen. Så småningom - efter sekelskiftet - började ett nytt samhälle att 
växa upp kring järnvägsstationen. Före år 1900 hade inte ett endast hus för fastboende uppförts i 
stationens närhet. Att det gick långsamt i början lär ha berott på motstånd från de större jordägarna 
som inte ville ha förändring. 
 
Marken kring stationen tillhörde kyrkan, mer precist Kyrkbyn nr 2 som var komministerbostället. 
Prästen ville redan under 1880-talet arrendera ut mark för bostadstomter, men det kom att dröja till de 
första åren efter sekelskiftet. Arrendet var vanligtvis på 50 år. Allra först var det skomakare Pettersson 
som fick arrende från 1 maj 1901. Han uppförde en villa som han kallade Haga som låg nära svängen 
mellan dagens Enköpingsvägen och Skolvägen. Den följdes de närmaste åren av några ytterligare 
privatbostäder längs Enköpingsvägen. Det var fröken Andzéns hus (som senare blev 
distriktsläkarmottagning och ännu senare ungdomsgård) och Furuhäll som uppfördes av förre ägaren 
av Ekhammar, Johan Larsson.  
 
Nu började trakten vid järnvägsstationen även bli intressant för näringsidkare. Den första affären 
öppnade 1904 av Jöns Bengtsson, som kom hit från Brunna med sin hustru Emma Svensson. Huset 
låg mitt emot järnvägens stationshus i hörnet av Enköpingsvägen och backen upp mot nuvarande 
torget. Han byggde även två bostadshus på berget ovanför affären. Det ena bodde han själv i. 
 
Som vi sett var Bengtsson en företagsam skåning. Med reservation för exakt årtal (1912?) byggde 
Bengtsson om affärshuset totalt och uppförde en separat lagerlokal intill. Framtiden var uppenbarligen 
ljus. Huset blev mycket större och fick ett helt nytt utseende. Han arrenderade ut affärsverksamheten 
till handlanden Sixten Zernell, som bodde här med sin familj 1912-1922, då affären såldes.  
 

 
Jöns Bengtssons första affärshus, uppfört 1904. Det låg på norra sidan om Enköpingsvägen, mitt emot 
stationshuset vars hörn skymtar till vänster. Bengtssons bostad syns på höjden bakom affären.  
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Affärshuset efter ombyggnaden. Till vänster skymtar det nyligen uppförda ställverkshuset på järnvägsmarken. 
Fotot är troligen taget runt 1915. Under näste ägares tid var det café på vänstra gaveln. Idag är backen till höger 
om huset inte längre en väg utan består av trappor. 
 

Samma plats idag. Backen från Enköpingsvägen mot torget går till höger om kommunhuset. 
 

 
Bengtsson blev senare även ägare till fastigheten Kyrkbyn nr 1, vilket var den som idag är hem-
bygdsgården. Han engagerade sig även i kommunala angelägenheter och var dessutom nämndeman. 
Han dog som änkling 1944. 
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Affärshuset vid Enköpingsvägen mitt emot järnvägsstationen. Det 
enda som går att känna igen idag är den branta backen bortom 
affären. När backen senare blev väg fick den namnet Kyrkvägen. 

Alldeles intill kyrkan har Jöns och Emma 
Bengtsson sina viloplatser. Graven har ett 
givits ett kulturhistoriskt värde och sköts 
av kyrkogårdsförvaltningen. 

 

 
Kungsängens ”centrum” 1938. Affären inringad (något skymd). Till vänster om affären är stationshuset och till 
höger, uppe på höjden, syns sumpängen som idag är Kungsängens torg.  
 

Och därmed lämnar vi denna berättelse om de allra första affärerna i Kungsängen. Vi avslutar dock 
med att nämna att Ture Linderman tog över affären 1922 med firman Th. Linderman, speceri-, kött- 
och diverseaffär. Senare drevs den vidare av sönerna Erik och Olle. Det var Erik som stod som 
ägare, han var stadskamrer i Sundbyberg och bodde i Furuhäll. Olle, som börjat som springpojke i 
affären, blev handelsföreståndare och bodde med sin familj på affärens övervåning. Och långt senare 
tog Englunds över. Men det får vi återkomma till. 

 

                                 EFTERLYSNING ! 
Jag arbetar på en bok om Kungsängens historia som i sin första del förhoppningsvis blir klar om ett 
år. Jag är därför mycket tacksam för UKF:are och andra som vill bidra med berättelser och foton 
från tiden före 1960. Hör av dej till Ulf Björkdahl, 070-573 0134, ulfabjo@gmail.com. 
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