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MAT
är ju aktuellt i dessa tider
Bilden här visar en trolig festbetonad medeltidsmåltid hämtad från boken UPPLÄNDSK UNDFÄGNAD som är utgiven av Upplandsmuseet och Hushållningssällskapet.

Läs mer inuti tidningen
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MEDDELANDEN OCH INFORMATIONER FRÅN STYRELSEN
Det nya året startar

2022 vill vi ha in årsavgift igen

Nu har vi planerat att äntligen börja med den
första öppethus-kvällen den 27 januari och sen
rullar det på till den 19 maj. Under sommaren
kommer vi förmodligen att som vanligt finnas
med på ett antal hembygdsdagar här och var i
Uppland.

Den är oförändrad sen senast dvs 150 kr för enskild medlem, 200 kr för två personer på samma
adress och för yngre under 25 år enbart 50 kr.
Betala direkt på din internetbank eller klipp ut
och använd inbetalningskortet här nedanför.

Vi vill att ni betalar senast 1 mars så vi vet vilka
som är röstberättigade på årsmötet som i år hålls
den 17 mars på Furuliden. Vårt plusgirokonto är
Om livet i Sverige kommer att fungera någor492 87 62-6. Och glöm inte att ange vem det är
lunda som ”på den gamla goda tiden” ska vi ha
öppet hus som vanligt varannan torsdag i Furuli- som betalar och alla namn om det är för fler faden. Några föredrag har vi inte vågat boka in utan miljemedlemmar.
det får vänta till hösten. Årsmöte räknar vi med
Uppge e-postadress och telefonnummer när ni beatt det blir den 17 mars. Planeringen kan du läsa talar så att vi kan nå ut med information, medom på sista sidan och blir det några ändringar
lemsblad m.m. Om möjligt skickar vi ut Genealomeddelar vi det på hemsidan och Facebook.
gica Betuliensis digitalt för att spara portokostna-

Vad händer i vår

Den vandring längs Sandbrovägen tillsammans
med hembygdsföreningen som planerats sen
länge hoppas vi blir av till våren eller sommaren.
Dag är inte spikad än så håll utkik.

der. Alltså – skriv in era (ändrade) uppgifter i
meddelandefältet också om ni betalar direkt med
dator eller mobil. Tänk också på att meddela oss
nya kontaktuppgifter om något ändras under året.

Nu får vi rabatt på Släkthistoriskt Forum.

Intresserad medverka i styrelsen?

På Släktforskarförbundets hemsida Rötter
(www.rotter.se) kan du se de prenumerationer
som erbjuds. Med föreningens egen kod
MCD722 får du 100:- kr rabatt och gynnar samtidigt föreningen.

Förändringar sker på grund av flyttningar mm och
vi behöver förstärkning i styrelsen till nästa år. Är
du intresserad så ta kontakt med någon av oss.
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MAT FRÅN UPPLAND
tänker vi berätta lite om även i kommande nummer. Vi har hämtat inspiration, citat och bilder från
boken UPPLÄNDSK UNDFÄGNAD som är utgiven av Upplandsmuseet och Hushållningssällskapet
men även blandat med våra egna minnen från barndomen.

Vi startar på medeltiden
men med kopplingar till 1940- och 1950talet.
Författarna till boken (Håkan Liby och Gunilla
Nylander) har sett en 1400-talsbild i Vendels
kyrka av en enkel man och ett uppdukat bord.
Originalbilden är svår att göra rättvisa här, så vi
rekommenderar ett besök i kyrkan. Den finns
på norrsidan bredvid dopfunten. Kanske serverades de rätter som syns på framsidesbilden,
och det här kan det ha varit.
SURLIMPA BAKAD AV RÅGMJÖL OCH
SMÖR.
Mjukt bröd av rågmjöl var vanligt i Uppland
under medeltiden. Limporna var runda till formen.
SPICKEN ELLER RÖKT FÅRBOG.
Fårkött har hämtats från matboden, det var så
gott som alltid torkat, saltat eller rökt.
BRYNT SURKÅL.
Kål, ärtor och rovor tillreddes färska eller som
här efter surning i surkålstunnan. Den saftiga
surkålen kompletterade det hårt saltade köttet.
HONUNGSÄPPLEN.
Äpplen har funnits sedan stenåldern och ätits
färska eller torkade. Här har äpplen fyllts med
den högt värderade honungen och sedan stekts.
Andra godsaker är hasselnötter och torkade
plommon.
MJÖD.
Av de jästa dryckerna under medeltiden var öl
av olika styrkegrader och det dyrbara mjödet de
vanligaste törstsläckarna. Den hårt saltade maten krävde stora kvantiteter.
Spicken sill minns många av oss med förtjusning från barndomen och honungsäpplen rekommenderas varmt.
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Ett par recept att pröva (?)
SPICKEN SILL
Så här beskriver Barbro Granath i Enköping
sin barndoms spickna sill.
Ta salt sill direkt från silltunnan. Rensa sillen
från inälvor, fenor och huvud. Låt skinn och
ryggben vara kvar. Skär sillen i 3 cm stora bitar tvärsöver ryggbenet. Servera med rå rödlök och kokt skalpotatis eller stuvade torra
gröna ärter.

HONUNGSÄPPLEN
Äpplen
Honung
Smör
Skala äpplena och ta ur kärnhusen men inte
rakt igenom utan lämna en botten kvar. Placera äpplena på en smord, ugnssäker form
och fyll dem med honung. Klicka över smör
Stek äpplena mjuka i mitten av ugnen, ca 2030 min i 225°C.
SPEKNING
Spicken mat är ett begrepp som ofta återkommer
när äldre tiders kost är på tapeten. Definitionsmässigt är spekning en komplementär konserveringsmetod till torkning, saltning och rökning.
Hur metoden nu än praktiserats i våra bygder, så
gick det hela ut på att saltade och/eller torkade
produkter betraktades som råa men kunde med
stor behållning ätas utan vidare tillagning, det vill
säga spickna. Vanlig spicken mat var sill, fläsk,
korv och fårbogar.
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NÄCKEN
Britt-Marie Andersson har hämtat från Sällsamheter i Uppland av Bengt Järbe

Det har berättats följande
om näcken, han ska ha
lämnat det våta elementet
och gått upp på land.
Det var en pojke som var
ivrig att få spela fiol, ville
inte göra något annat. En
söndagsförmiddag hade
folket gått till kyrkan så
han var ensam hemma. Då
kom en underlig, främmande karl och sa åt pojken att spela mera. Pojken
blev rädd och lade fiolen på bordet och kröp in i
ugnen. Karlen tog fiolen och stack in den i ugnen
och gick sedan. När pojken skulle krypa ut, kom
han åt fiolen och började ofrivilligt spela en
polska. Allt som fanns i huset, bänkar, bord och
stolar började hoppa. Varje gång han spelade
denna melodi, gick det likadant, och han kunde
inte sluta förrän folket tog fiolen från honom.

under en bro där vattnet rinner mot
norr. Då kommer strömkarlen och
skär en i fingret så han får tre droppar blod. Han lär sen en spela så att
stolar och bord börjar dansa, ett
tungt lass utan dragare rullar uppför
en backe. Grindar och dörrar
springer upp framför spelmannen
utan att någon behöver röra vid
dessa.
Gås-Anders som pryder vår förstasida ska ha lärt sig spela fiol av
näcken.

Vem var då näcken som med sin musik trollband
den som råkat ut för honom – lockar och hetsar
kvinnor och män till döds med spel? Ofta identifierar man med näcken den som ett naturmytiskt
väsen mindre komplicerade forskarlen eller
strömkarlen och den rent skånska bäckahästen.
Näcken tycks vara född under medeltiden. I ballader från denna tid finns ofta motivet med
Nej nog var näcken farlig! Blod eller orenligheter näcken som genom sin skönhet och spel förvrifick inte komma i rinnande vatten då fick näcken der huvudet på kvinnor. Det var under 1800-tamakt över en. När man gick i vattnet och badade let, under romantiken som näcken upplevde sin
borde man för säkerhets skulle sticka en kniv i
storhetsperiod och då nära nog hade en obestranden så att han inte kunde åstadkomma
gränsad makt över människosinnet.
skada på liv och lem.
I litteraturen har näcken bland annat behandlats
Det finns många sägner knutna till näcken eller
av A.A. Afzelius, E.J. Stagnelius och Gunnar Wenströmkarlen och han förmåga att spela fiol. Den nerberg.
som går till någon å mellan tolv och ett på torsEn kuriosanotering är att alla tre 1800-talspoedagsnatten kan få se honom sitta på åbädden
terna är prästsöner! Om det påverkat deras inoch spela. Har man då en egen fiol med sig, är
tresse för näcken kan man ju fråga sig.
det lätt att efterapa hans melodier.
För att lära sig spela av näcken eller strömkarlen
sägs att man tre torsdagskvällar i rad ska sätta sig
Sida 4 av 8

Genealogica Betuliensis
Nr 77 våren 2022
Afzelius har bland annat skrivit
Näckens polska där den första
dikten är.
Djupt i havet på demantehällen
Näcken vilar i grönan sal
Nattens tärnor spänna mörka
pällen
Över skog, över berg och dal
Kvällen härlig står i svartan högtidsskrud,
när och fjärran ej en susning, intet
ljud
stör det lugn över nejden når,
när havets kung ur böljan går.

I konsten förekommer
näcken hos exempelvis Ernst
Josephson och Nils Blommér
och Blommérs tavla bygger
på Afzelius Näckens polska.
Sen ska vi inte glömma Bror
Hjorts Näckens polska utanför stationen i Uppsala.

Näckens polska av Bror Hjort.
Foto Anders Damberg

Frågor och funderingar i förra tidningsnumret
Vi har inte märkt av något större gensvar från er läsare men hoppas ändå att ni haft en behållning av klurigheterna.
Stig Roos har själv haft kontakt med några Björklingebor och en av sina klasskamrater och har meddelat resultatet. Klasslistan har blivit nästan komplett och vi visar den här för den som kanske har egna kontakter
med 1946 års 10-åringar. Plocka fram förra tidningsnumret för att se tydligare bilder.

Om ni har egna svar eller annan information om undringarna tar vi gärna emot dem så vi kan berätta vidare.
Dessutom är vi naturligtvis nyfikna hur det kan ha gått för människorna som frågorna gällde.
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Soldat nr.7 i soldattorpet i Sommaränge
Louise Schöld
Svenska Indelningsverket skapades 1682 av kung
Karl XI. En eller flera gårdar bildade ett rusthåll
och ansvarade för en soldat, ryttare eller båtsman. Soldaten fick ett torp och lite jord att odla
på.

Sommaränge soldattorp rote 7 Upsala kompani
Bild ur boken ”Tensta och Lena socknar från forntid till
nutid” av Kristina Berglind

Soldaten i Sommaränge Rote tillhörde Upsala
kompani och Upplands Regemente
Redan på 1600-talet vet man att det bodde 2 soldater i torpet nr 7 i Sommaränge , Anders Frimodig 1681-1686. Han dör 1686 och efterträds av
Olof Häggbom 1687. Det finns inga uppgifter om
hur länge han var kvar.
Under 1700-talet bodde här 9 soldater.
Under 1800-talet bor här 4 soldater tills Indelningsverket upphörde 1901.
1812-1843 Matts Träff
1845-1870 Johan Lundin
1871-1880 Matts Sköld
1880-1906 Johan Erik Sköld
Det är om den siste soldaten Johan Erik Sköld
och hans familj som jag ska berätta lite mer.
Johan Erik Gustafsson, son till arrendatorn på
Sommaränge Gustaf Jansson, föddes 10 oktober
1856. Hans mor hette Maria Andersdotter och var
dotter till Anders Larsson, bonde i Fasma. Gustafs
och Marias familjer var sedan flera generationer
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bosatta i Tensta. 1880 gifte Johan Erik sig med
Anna Lena Andersdotter, född 1855, och samma
år antogs han som indelt soldat nr. 7 i Sommaränge, Tensta. Familjen kunde flytta in i soldattorpet Knösen. Johan Erik fick tillnamnet Sköld efter
den tidigare soldaten Mattias Sköld. Familjen fick
tre döttrar Emma Maria f.1880, Anna Sofia f 1881
och Augusta Lovisa f. 1884. Den yngsta dottern
dog redan vintern 1885, bara ett halvt år gammal.
Sommaren 1885 drabbades Johan Erik av en ny
sorg; Anna Lena dog av lungsot. Den unge soldaten stod ensam med två små flickor.
Augusta Kristina Wig f.1859 bodde i Tensta och var
ensam mamma med två små flickor Ida Josefina f.
1878 och Lydia Josefina f.1880. Augustas far var
även han indelt soldat, Per Erik Tenngren Wig f.
1829 i Film. Han var gift med Anna Maja Mattesdotter f.1825 och familjen var bosatt i Gryta. Augusta flyttade in hos Johan Erik och tog hand om
hushållet. Men redan 1887 rustade man till bröllop i soldattorpet. I april gifte sig Johan Erik och
Augusta. Familjen bestod nu av sex personer varav
fyra små flickor.
Familjen kom att växa ytterligare men nu med en
skara pojkar. Först Rikard f.1890, sen Gunnar
f.1897, Johan f.1900, Helge f. 1904 och Knut
f.1906. Därtill tog Johan Erik och Augusta en fosterson Gustav f. 1893. Hushållet bestod nu av nio
barn (Johan dog fyra år gammal) och två vuxna. De
äldsta flickorna bodde inte hemma kontinuerligt
men kom hem mellan olika jobb. Dessutom flyttade Augustas gamla föräldrar in hos dem 1893.
Modern dog 1894 men fadern bodde kvar till sin
död 1902. Soldattorpet finns kvar och man kan
inte förstå hur de kunde bo så många där.
De fyra döttrarna gifte sig och fick barn samt
bodde kvar på ”landet”. Sönerna flyttade till
”stan”, gifte sig och fick barn.
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Johan Erik Sköld soldat nr.7
i Sommaränge slutade sin
soldattjänst 1906 och dog
1917. Han är begravd vid
Tensta kyrka. Augusta flyttade till en annan bostad
under Sätuna och brukade
gå med sin ko längs dikesrenen för bete. Hon bodde
kvar i Sommaränge. Augusta flyttade i januari
1940 in till Uppsala där alla
sönerna bodde. Augusta
dog sommaren 1940.

Soldattorpet i Gryta
Johan Erik Skölds hustru
Augusta var dotter till soldaten Per Erik Wig och boende i soldattorpet nr.4 i
Gryta. Första indelta soldaten i torpet var Bengt Hierta 1681-1693 som efterträddes 1693 av Johan
Grytberg.
Under 1700-talet bodde
här minst 7 soldater.
Under 1800-talet fanns här
5 soldater.
1801-1825 Anders
Groth
1825-1848 Erik Wig
1848-1881 Per Erik Wig
1882-1895 Johan Kron
1900-1905 Gustav Emil
Kron
Per Erik Wig gifte sig med
Anna Maja Mattesdotter
och fick 6 döttrar och en
fosterson.
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Johan Eriks kontrakt med roten 1880 och pension 1906
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På vår hemsida samt Facebook har medlemmar och andra intresserade möjlighet att följa vad som händer i
Björklingebygdens släktforskarförening. Du är välkommen till våra aktiviteter, även med bidrag som artiklar,
bilder, frågor och efterlysningar m.m. till hemsidan och tidningen.
Styrelsen tar tacksamt emot förslag vad Du vill ha för aktiviteter eller läsa om.
Samtidigt vill vi i styrelsen passa på att tacka alla som har skickat in bidrag till hemsidan och tidningen.

Föreningens styrelse

Kommande evenemang:

Ordförande:
Solveig Brundin-Eriksson

Öppet Hus på Furuliden, Södra Långåsvägen 10,
Björklinge
tid:16.30 - 20.00, torsdagar jämna veckor

Vice ordf, webmaster:
Ulla Juberg Mineur

27 januari
10 februari
24 februari
10 mars
24 mars
7 april
21 april
5 maj
19 maj

Sekreterare:
Wencke Hellström
Kassör:
Åke Eriksson
Vice kassör, tidningsansvarig:
Kjell Andersson
Tidningsansvarig:
Britt-Marie Andersson
Ledamot:
Louise Schöld

Ett ”normalt” årsmöte är planerat till den 17 mars
kl 18.00 på Furuliden
Föredrag eller annat har vi inte vågat boka in ännu.

Du kontaktar oss på e-post
info@bjorklingeanor.se

Blir det några ändringar meddelar vi det på
hemsidan och Facebook.

Vår hemsida är

www.bjorklingeanor.se

Vår förening samarbetar med.

Vi finns också på facebook.com/bjorklingeanor
Vårt plusgirokonto är 492 87 62-6

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om Du har frågor om släktforskning.
Medlemsavgiften: enskild 150 kr. par på samma adress 200 kr, ungdom till 25 år 50 kr. Avgiften betalas in
till föreningens plusgirokonto 492 87 62-6. Ange ditt namn, adress, E-postadress och telefonnummer på
inbetalningskortet.
När Du flyttat eller byter E-post kom ihåg att anmäla förändring!

Bli släktforskare och få ett livslångt intresse på köpet
En grundregel för släktforskning är:
Ge aldrig upp!

Förr eller senare hittar du lösning på problemet.
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