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Förord

En onsdagsmorgon satt vi och diskuterade var Bandhagen låg innan
tunnelbanan byggdes samt var namnet Bäckahagen kom ifrån. Så då
ägnade jag en vecka åt att utforska saken. Men ofta får jag kommen-
taren efteråt: "Varför ska du alltid överdriva?" Jo, för att det är så spän-
nande och fascinerande att gräva och ta fram information oavsett vad
det leder fram till.

/// L.
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Före torpens tid

Socknarna runt Stockholm var glest befolkade ännu på 1500-talet. Gårdarna
hade dock en storlek som motsvarade upp mot 4 vanliga bondgårdar i Väster-
götland. Dåtidens jordvärderingssystem utgick från åkrarna storlek, som mättes
i markland och öresland. På 1600-talet skedde en stor förändring när adeln
köpte upp många av gårdarna och omvandlade dem till säterier. Samtidigt
anlades ett stort antal torp vilka var underlydande dessa säterier. Exempelvis
hade Örby vidsträckta och karga marker som var lämpliga för torp. Några av
dessa torp var Bandhagen, Bäcken, Högdalen och Rågsved.

Skattehemman
Farsta 14 1/3 öresland
Enskede 13 2/3 öresland
Brundby 7 öresland
  ibid 7 öresland
Berga 9 öresland
Örby 6 öresland
  ibid 7 öresland
  ibid 7 öresland
Västberga 8 ½ öresland
  ibid 12 ½ öresland
  ibid 6 öresland
Erstad 20 öresland nämns t.ex. 1601, men saknas 1640
Sätra 8 öresland

Stadgetorp (byggt på något annat hemmans ägor)
Orem 2 2/3 öresland
Elueßiöö 2 1/3 öresland

Kronohemman
Prästgården 12 öresland

Frälsehemman
Bägerstad 1 1601: Hospialshemman
   ibid 1 1601: Hospialshemman
Skarpad 1 1601: Skarppa
Långebro 1 1601: Elueßiö 2 gårdar
   ibid 1
Seonde 1 1601: Siöende
Skarpad ½ 1601: Skarpa
   ibid 1 1601: Skarp
Hägersten ½
Nyble ½ 1601: Nyboda
Vallad ½ 1601: Walla

Hospitalhemman (ägdes av ett hospital under medeltiden, men av Kronan efter reformationen 1527)
Östberga 1
    ibid 1
Enskede ½

De skattbelagda gårdarna i Brännkyrka socken enligt jordeboken på 1640-talet och som
hade varit närmast oförändrad sedan slutet av medeltiden. (ibid = på samma ställe)
Kompletterad med uppgifter från 1601-1609. Därtill fanns sätesgården Årsta.
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Från medeltid till 1500-talet

Skattelängderna från mitten av 1500-talet ger en god bild av hur socknen var be-
folkad i början av 1300-talet. Troligen ödelades minst en tredjedel av bebyggelsen
efter digerdöden, varefter en viss förändring tycks ha skett innan befolkningen
återställdes två sekler senare. Troligen ingick samtliga skattehemman i något gods
före digerdöden (13 gårdar fördelade på 7 byar/gods eftersom Brunnby och Berga
räknades samman), men att de adelsfamiljer som ägde dem valde att avsäga sig sitt
adelskap under den agrara krisen runt 1400-talet och började betala skatt istället,
i likhet med drygt hälften av alla adelsfamiljer i landet. Detta skulle förklara dels
storleken på dessa gårdar, dels hur dessa skattehemman har uppkommit. En enda
adlig sätesgårdarna från medeltiden blev dock kvar, nämligen Årsta. Spåren från
de övriga adelsfamiljernas ägande finner vi i socknens frälsehemman, hospital-
hemman och stadgetorp (16 arrendegårdar fördelade på 11 platser), där det två
sistnämnda hemmansgrupperna sannolikt hade varit frälsehemman under en tidi-
gare del av medeltiden.

Om man försöker rekonstruera bygden såsom den såg ut före digerdöden, kan
Bägersta ha tillhört Enskede, eller hellre tvärtom och att det var Bägersta som var
den ursprungliga platsen, såvida man utgår från ortnamnen. Ändelsen -sta (Bäger-
sta, Årsta, Ersta, Farsta) bör ha uppkommit under järnålderns slut runt seklerna
före år 1000, medan Enskede bör syfta på en viss vägsträcka (skede = etapp, väg-
sträcka etc) längs den urgamla landsvägen från Stockholm och söderut. Till denna
enhet hörde två frälsehemman, dels en gård i Enskede, dels gården Valla. Därtill
kan man gissa att Östberga har varit en del av Västberga och att Brunnby och
Berga var en gods tidigare, samt att Älvsjö och prästgården varit en del av Örby,
liksom att Sätra, Hägersten, Skarpa, Sjöände, Orhem, Långbro, Nyboda och Valla
var någon form av underlydande bebyggelser till dessa gods. I så fall kanske det
bara fanns 7 gods i Brännkyrka i början av medeltiden, nämligen Årsta, Brunnby,
Ersta, Bägersta, (Väst-)Berga, Örby och Farsta.

Gårdarnas tidiga historia - en kort sammanfattning

Årstad Socknens enda sätesgård från medeltid och framåt. Tre gravfält från
järnåldern finns här. I början av 1300-talet ägdes gården av hertig
Valdemar Magnusson. År 1344 ägdes den av Uppsala domkyrka,
efter en donation av nämnde hertig. Gården nämns även 1443 och
1495. Fogden Hans Kröpelin ägde gården på 1430-talet och hans
dotter gifte sig med Kristiern Bengtsson Oxenstierna. Härigenom
kom gården att vara den enda som förblev en adlig sätesgård under
Vasatiden och stormaktstiden.

Farsta En runsten med texten: "Tore och Sven lät resa stenen efter Vinjut,
sin broder, Helgas son". Den 25 april 1384 köpte Johan Stokleet
gården Farlasta av Bo Jonsson Grip, som köpt det av Hareman
Strakla. Gården nämns även 1441, 1477, 1484, 1486. Blev en sätes-
gård senast på 1680-talet.

Enskede Nämns 1397 när Rutger Crouwel köpte 1 öresland här. År 1409
bodde bonden Ragvald här och han nämns vid ett räfsteting i
Strängnäs. År 1612 fick Sylvestre Sylvestersson ett privilegiebrev på
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skattehemmanet Enskede, men det betydde inte att han bodde här,
utan endast att han som arvode fick den skatt som utgick från går-
darna. I början av 1700-talet ägdes Enskede och Bägersta av Gustaf
Palmfelt som senast 1729 slog ihop gårdarna till ett säteri.

Brunnby och Berga   Dessa slogs samman och bytte namn till Zachrisberg på
1700-talet efter en föregående ägare. Gården Berga hade varit en
adlig sätesgård på 1540-talet.

Örby Blev säteri senast 1674 genom uppköp av gårdarna här vilka sam-
manslogs. Örby slott byggdes samma år.

Erstad Två gravfält från järnåldern är kända härifrån. Gården var från
början möjligen ett stadgetorp, som såldes 1527 till borgaren Anders
Simonsson i Stockholm vilken fick skattefrihet senast från 1529.
Den såldes 1607 till adelsfamiljen på Älvsjö gård och blev därmed
ett frälsehemman.

Bägersta Nämns 1353 när Jakob som bodde här vittnade vid häradstinget. År
1484 bodde en viss Olaff här. Troligen ingick gården Valla tidigare
under Bägersta, men i så fall före 1300-talets mitt. Under en kort tid
av 1600-talet var Bägersta ett säteri, men såldes 1729 till Gustaf
Palmfelt som slog ihop det med Enskede.

Östberga Ett gravfält från järnåldern finns här. Nämns första gången 1397. År
1440 bodde en viss Hans här, samt Johan år 1493.

Västberga Nämnd första gången 1330 när Sankta Klaras nunnekloster sålde 12
penningland jord till fogden Elof Håkansson och därefter 1397 och
1460. De tre gårdarna som fanns här i början av 1500-talet köptes
1612 av en adelsfamilj som gjorde om dem till ett säteri.

Älvsjö Nämnd 1461. Blev säteri senast 1612 av den adelsfamilj som ägde
gården i slutet av 1500-talet.

Sjöände Blev säteri på 1680-talet och bytte namn till Sköndal.

Hägersten Nämns 1432 och det var då ett torp under Årstad, men Skänninge
kloster bytte till sig gården av Uppsala domkyrka. Avstyckades sedan
från Årstad år 1765.

Valla Här har ett gravfält från järnåldern legat. En del av gården blev
bortbytt år 1330 av Klara kloster i Stockholm, men ägdes senare av
Bo Jonsson Grip, samt från 1420 av Gråbrödraklostret i Stockholm.
År 1535 ägdes gården av borgaren Lasse Månsson i Stockholm. Från
mitten av 1600-talet blev det en egendom under Årsta. Två stora
silverskatter på 8,5 kg har påträffats här, vilka är från tiden runt
1611.

Nyboda Låg strax söder om Årsta.
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Karta över Brännkyrka socken med åker och äng (gult)
gentemot oländig terräng (grått) hämtat från 1901 års
karta. Ortnamn enligt 1500-talets och fördelade på
sätesgård (rött), skattehemman (stor stil) och arren-
dehemman såsom frälsehemman och hospitalhemman
(liten stil).
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Sommargårdar och torp

De första torpen

Av de arrendehemman (frälsehemman, hospitalhemman och stadgetorp) som
nämns på 1500-talet var 11 av full storlek och 5 av halv storlek. En del av dem
sammanräknades under 1600-talet med de nybildade torpen, vars utveckling kan
följas via tiondelängder, boskapslängder och mantalslängder, men i regel inte via
jordeboken. År 1578 finns inget av torpen uppräknade i tiondelängden. Nästa
bevarade tiondelängd är från 1610 och här nämns Forsen, Gubbängen och Bro-
täppa. Samma sak gäller i 1617 års längd. Därnäst får vi mer besked i boskaps-
längden för år 1629 som upptar inte mindre än 33 torp, varav några få är desam-
ma som tidigare nämnda frälsehemman eller ingick i ett nytt begrepp som upp-
stod vid denna tid, nämligen Brännkyrka skären. Detta avsåg trakterna långt
österut och här hade motsvarande torp byggts något tidigare. Av allt att döma var
det just vid den här tiden runt 1617-1629 som ett 25-tal torp etablerades i sock-
nens västra del, där marken tillhörde Älvsjö säteri. Däribland Rågsved, Axsätra
(Hagsätra), Björsäter, Snösätra. Sedan skedde ingen märkbar förändring under
den närmaste tiden, men under den andra halvan av 1600-talet ökade antalet torp
på nytt i samband med att gårdarna i Örby slogs samman och blev ett säteri. Fram
till år 1700 blev det en fördubbling, varefter antalet knappt ökade alls under tiden
därefter. Ett undantag var Högdalen som anlades på 1750-talet. Vid den här tiden
runt 1670-talet etablerades exempelvis:

Under Örby säteri
Anneboda 1666 nämns ej 1665
Bjurled 1677 nämns ej 1672
Bandhagen 1677 nämns ej 1672
Långåker 1677 nämns ej 1672
Skomakartorp 1677 nämns ej 1672
Gökdalen 1677 nämns ej 1672, låg alldeles intill Högdalen
Bäcken 1689 nämns ej 1677
Ektorp 1689 låg strax norr om Bäcken, vid Stureby skola

Ej under Örby säteri
Svinmyra 1677 nämns ej 1672, nuvarande Svedmyra

Anm. Ytterligare några få torp kom att anläggas under Örby säter under
1700-talet, såsom:
 Didriksberg (1730-tal) som också lär ha kallats Örby kvarn,
 Petersborg (1760-tal) som även gick under namnet Tussmöte (från 1772)
 Wallsknopp / Malmboda som är från slutet av 1700-talet
 Östberga / Östbergatorp, som är svårt att skilja från gården Östberga i

källorna.

Torpen Bjurled hette Örbytorp före 1734 och låg strax intill Långåker i när-
heten av Örby. Redan från äldsta kända källan nämns två eller tre torpare här,
men bara en enda från 1690 när torpet Långåker nämns första gången. Troli-
gen avsågs båda torpen fram till 1689, när Nils Zefersson (Sefredsson) nämns
i Örbytorp, men året därpå i Långåker.
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Under 1600-talet anlades åtskilliga torp på bland annat Örby säteris vidsträckta
marker. En av orsakerna var befolkningsökningen som manade fram nya lösning-
ar för allmogens bosättning. I en skattelängd från 1629 finns många torp om-
nämnda, men inte under de föregående åren vilket troligen beror på att de såsom
frälsehemman var skattebefriade. Därför är det svårt att utreda när dessa ställen
fick fast bosättning. De jordlösa som inte fick arrendera ett torp arbetade i regel
på ett säteri såsom Örby och Älvsjö, liksom man gjort tidigare sedan urminnes
tider. Många gods hade delat upp sin jord i familjelotter under den agrara krisen
som följde på digerdöden under främst 1400-talet samt arrenderade ut dem, men
i Brännkyrka var godsen intakta ännu på 1600-talet. Från Örby slott och till
Gubbängen var det knappt 4 km, eller runt två timmar att gå med boskap i följe.
Således hann man fram och tillbaka över dagen och kunde både beta längst bort
på säteriets marker samt se till så att enstaka åkrar underhölls. Möjligen fanns det
övernattningshus på en del av dessa yttersta platser, förutom sovholar där vallher-
darna slog sig ner under dagen medan boskapen idisslade. Om inte det ekonomis-
ka tvånget att omvandla gods till arrendehemman under medeltidens slut berör
gods som Örby så kom nya lockande erbjudanden under 1600-talet för att både
behålla sin skattefrihet och sina marker. Följden blev att låta en del av de familjer
som bodde på säteriet få ta ansvar för en liten del av säteriets marker. På så vis
blev allt fler sommargårdar eller enkla sommarvisten omvandlade till permanent
bebodda torp under säteriet. Först och främst de som låg längst bort och sedan de
som låg närmare. Av det skälet finner vi Axtorp (Hagsätra), Rågsved, Gubbängen
och Svinmyra (nutida Svedmyra) långt innan torpen Bäcken och Bandhagen följde
efter. Detta system med sommargårdar för övernattning när inte sovholar för
enkla besök under dagen räckte till, kan jämföras med fäbodar som var allmänt
förekommande i norra Sverige i områden som koloniserades före 1500-talet.

Det är otänkbart att alla dessa marker omvandlades till åker, äng och betesmarker
vid tiden för torpens tillblivelse. Likaså att det var torparna, vilka bara bodde där
under den tid som det fleråriga avtalet gällde, som röjde markerna såvida det inte
ingick bland sysslorna som de pliktades göra i form av dagsverken. Således måste
det mesta av detta ha skett långt tidigare och när alla skattehemman ingick i något
av ett fåtal godsen som bör ha haft tjänstefolk som tog hand om jordbruk och
boskapsskötsel. Detta stärker ännu mer att torpen byggdes på platser som varit
vallherdarnas gamla sovplatser.

Torpens namn

Vad som är anmärkningsvärt är att det inte förekommer några personnamn i des-
sa ortnamn. Troligen av minst två skäl, dels eftersom jordägarna inte bodde här
och ville förknippas med torpnamnen, dels för att torpen troligen uppstod som en
naturlig följd av att vallherdarnas sovholar blev permanenta och att dessa också
hade haft egna namn lång tidigare.

Bandhagen Det finns många osäkra tolkningar, främst att det syfta på en in-
hägnad hage, eller mer troligt att det syftar på en hage som var
jämnbred och relativt lång.

Bäcken Det rann en bäck nere i dalgången på den tiden, men den rann
även på andra ställen, så något visst bör ha hänt, eller det bör ha
funnits något särskilt som man syftade på när man sade Bäcken.
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Gökdalen Troligen att det från början var en rastplats för vallherdar och
att man antingen hört göken här vid något tillfälle som varit
betydelsefullt för namngivningen, eller att någon person som
kallats gök haft med platsen att göra, eller något helt annat.

Högdalen En förändring av ortnamnet Gökdalen som låg strax nedanför
och som var äldre. Högdalen tillkom hundra år senare och låg
lite högre upp. Kanske är detta orsaken till namnet.

Rågsved Att man svedjade och sådde råg var ingalunda något ovanligt,
men varför detta kom att ge namn till just denna plats är okänt.

Axsätra Ändelsen -sätra tyder på att platsen var en utpost eller en avläg-
sen bebyggelse som bara användes tillfälligt, såsom en sommar-
gård eller en fäbod. Förledet kan i dessa fall vara vad som helst,
så valet av Ax- som senare omvandlades till Hag- (Hagsätra) är
otroligt fantasilöst, men så var det på den tiden.

Svinmyra Visserligen lät man valla sina svin precis som boskapen i övrigt,
men varför en viss myrmark förs ihop med svin kan vi bara gissa
oss till. På 1900-talet ändrades detta till Svedmyra.
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Två frågor, men inget bestämt svar

1) Kyrkans placering

Det fanns två principer vid kyrkbyggandet i början av medeltiden. Antingen så var
det godsägaren som byggde en kyrka vid godset, varefter godsen ofta delades upp
i familjegårdar som arrenderades ut under medeltidens senare del och som en
effekt av digerdöden och den agrara krisen, eller så var det flera fristående bönder
som bekostade kyrkan men då valde man alltid en neutral plats där det inte fanns
någon bebyggelse.

Eftersom kyrkan inte kan ses som en godskyrka tillhörande Örby, återstår det
andra alternativet, nämligen att godsen och gårdarna inom det blivande Bränn-
kyrka valde en gemensam plats och sedan lät bygga kyrkan. Då uppstår förstås
frågan varför de valde en plats så långt ifrån de allra flesta av godsen, för det hade
varit mycket mer förväntat att den byggdes på slätten där exempelvis Enskede,
Västberga och Brunnby ligger. Tyvärr finns inget svar, såvida inte den intilliggan-
de sjön har varit ett viktigt kultområde under järnåldern. Det man kan nämna i så
fall är Nertus-kulten, men vagnen som drog gudinnan och som rengjordes i en
sjö. Berättelsen finns bara från Danmark, men lokala folkliga traditioner är vida
spritt i södra Sverige och antyder att det har varit relativt vanligt.

För övrigt kan det väl nämnas att kyrkan hette Ovantör från början, vilket har
tolkats som att det var den övre delen av Tören som är landområdet söder om
Stockholm och öster om Södertälje. En anmärkning mot denna tolkning är att
begreppen ovan och nedan avser höjdskillnader, vilket inte är aktuellt i detta fall,
och att motsvarande begrepp i betydelsen norr och söder inte förekom förrän i
modern tid när man lärde sig rita kartor och dessutom hade som standard att
rikta nordpilen uppåt, vilket det inte var från början. Den nybyggda kyrkan i
Högdalen fick av detta skäl namnet Vantör, såsom Ovantör stavades ibland.

Slutsats: Min personliga gissning är att detta har varit ett heligt område inom den
hedniska kulten och att kyrkan har tagit över den platsen.

2) Slaget vid Brännkyrka

Den 27 juli 1518 stod slaget vid Brännkyrka. Svenskarna vann förstås, annars
hade slaget varit bortglömt. Från norr kom den danske kungens styrkor som höll
på att belägra Stockholm utan större framgång. Från söder kom Sten Sture d.y.
(som blev ihågkommen när Ersta villaområde bytte namn till Stureby). Sedan ut-
bröt slaget där svenskarna som sagt avgick med segern. Men den återkommande
frågan är var slaget stod någonstans. Brännkyrka nämns inte i de primära källorna
utan först senare på 1500-talet. Det enda som nämns är "Aerstede" som antingen
kan tolkas som Årsta eller Ersta, fast det senare stämmer bättre geografiskt. De
flesta forskarna har kommit fram till att huvudstyrkorna mötts någonstans längs
dåtidens landsväg, alltså någorlunda väl Huddingevägen. Ett så stort slag bör
alltså ha skett mellan Östberga, Västberga, Ersta, Valla, Bägersta och Enskede,
men inte vid Brännkyrka kyrka, Örby eller Älvsjö.
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Utdrag ur diverse skattelängder

Kyrkotionde 1578 (föregående års skörd) Endast torpen och vissa frälsehemman
är medtagna nedan, vilka inte tillhörde området som kallas Brännkyrka skären.

Skarpa hans 1 t:na korn
Laße 3 fj råg
Simon 3 fj råg

Siondhe Ioren Benich ½ sp råg
Hegersten per 1 sp korn
Nybodha Olaff 1 sp korn

Kyrkotionde 1610  (föregående års skörd), nedan anges hela skörden. Endast
torpen medtages nedan, vilka inte tillhörde området som kallas Brännkyrka skären.

korn råg
skarpa lasse Anders 20 sk 15 sk
" lasse olson 8 sk 15 sk
" anders 15 sk 30 sk
" matz 4 sk 5 sk
Söända Johan bokman 0
forsen per 0
gubänge Jöns 0 15 sk
brotäppa Erik 7 sk 30 sk

I denna redovisning anges såväl hela skörden som andelarna till kyrkan (1/30) och Kronan
(1/15). Måttsystemet är förbryllande och två enheter, den största och den minsta, är inte
klarlagda vad de kallades:

1 ʆ = 7,5 tunna = 30 skäppor
1 tunna = 4 skäppor = 8 fjärdingar = 16 b

Kyrkotionde 1617 (föregående års skörd) Endast torpen och vissa frälsehemman
är medtagna nedan vilka inte tillhörde området som kallas Brännkyrka skären.

Brotäppa Erik ½ sp 3 fat råg
Söända Johan bökman ½ sp råg, ½ sp korn
Gubänge Jöns 1½ fj råg Alltså bör han ha skördat 340 liter råg, varav 1/3 gick

till nytt utsäde och 1/10 i tiondeskatt. Kvar blev 190
liter, eller 0,52 liter per dag under ett år för familjen.

forsen Jacob 1½ fj råg

Kyrkotionde 1610  (föregående års skörd), endast summorna för vissa
skattehemman är medtagna nedan.

Örby 52,5 t:r
Bägersta 45 t:r
Valla 22,5 t:r
Enskede 37,5 t:r
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Boskapslängder 1624-1637
 Enstaka år är utvalda och mellanliggande år är inte medtagna.
 Ibidem = på samma ställe
 Med personer avses de som var myndiga och fyllda 15 år, vilka betalade skatt.
 1 tunna = 2 spann = 8 fjärdingar
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1629
Mårten i Rogsuedh 3 sp 2 - 3 - 1 2 1
Sigfridh i Axsättra 3 t:r 2 - 6 - 1 3 1 Hagsätra
Laße i hästhagen 3 t:r 2 - 4 - 1 5 3
Clämmet i Ormkärr 3 sp 1 - 2 - - - 2
Oluff i Fagergreen 1 t:a 1 - 4 - - 2 2
Erick i Biörsättra 2½ sp 2 - 4 - 1 4 2
Oluff i Gubbänge 3 sp 2 - 2 1 1 2 2

Jöns huusmannen ibidem - - - 4 - - 2 1

1637
Hesthagen 3 3 2 - 3 - 1 7 -

Laße ibidem husman 2 - 1 - 2 - - 1 -
Nilz i Axättra 3 2½ 2 - 2 - - 4 2 Hagsätra
Bertil i Rågsved 2 ½ - - - - - 2 -
Nilz i snösättra 3 4 3 - 4 - - 7 2
Biörsättra 2 6/8 1 - 3 - 1 2 2
fagergren 2 1 2 - 3 - 1 2 3
Ormkärra 2 1 1 - 3 - 1 3 -

Clemett ibid: 1 - - - 2 - - - -
Swinmöra 2 - 2 - 1 - - - - Svedmyra
Oluff Erichßon i gubengen 2 6/8 2 - 2 - - - - Gubbängen

Oluff Anderßon ibid 2 2 fr 2 - 3 - 1 4 1

Utdrag enbart för Örby samt Bägersta, Valla och Enskede:

1624
Anders i Örby 7 t:r 6 - 11 3 2 20 6
   husquinna ibidem - - - 2 - - 2 -
Pedher i Örby 7 t:r 4 - 7 3 2 14 7
Anders perßon 7 t:r 3 - 2 - 1 - 2
summa Örby 21 t:r 13 - 22 6 5 36 15

1629
Peer i Örby 7 t:r 4 - 8 - 5 12 4
Anders Knutßon ibidem 7 t:r 6 - 12 2 5 20 4
   Huusgumman ibidem - - - 1 - - 1 -
Erick Jönßon ibidem 7 t:r 3 - 5 - - 5 -
summa Örby 21 t:r 13 - 26 2 10 38 8

Knut i Valla 4 t:r 4 - 11 - 5 12 3
Peer i Bägerstadh 0 5 - 11 - 3 7 3
Matz i Ännskeedh 3 t:r 4 - 2 - 3 3 2
Anders Oluffson ibidem 10 t:r 6 - 7 - 1 3 -
summa Bägersta-Enskede 17 t:r 19 - 31 - 12 25 8
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1637
Michell i Enskede 4 t:r 3 - 5 - 2 4 1
Hanß ibid: 3 t:r - - 3 - 2 5 3
Peer i Bägersta 10 t:r 2 - 8 - 2 10 -
Knut i walla 4 t:r 3 - 8 1 3 12 4
summa Bägersta-Enskede 21 t:r 8 - 24 1 9 31 8

Boskapslängd för år 1629 med
Mårten i Rogsuedh, vilket är första
gången som platsen nämns.

Mantalslängden 1650-1725 samt boskapslängden 1629

Gårdar och torp i Brännkyrka socken samt storleken angiven i mantal i några
enstaka fall, eftersom detta sällan gäller för torpen. Listan är exklusive skatte-
hemman och säterier samt den del av socknen som kallade Brännkyrka skären.
Stavningen är mestadels enligt 1700 års mantalslängd. Före år 1629 nämns bara
några enstaka av dessa gårdar och torp, se ovan.

1629 1650 1677 1700 1725
Anneboda x x x
Aretorp / Årtorp x x x x
axsättra / Orsättra x x x x x
Backstugan x
Bandhagen x x x
Bergztorp x x
Biörsätter / Björksättra x x x x x
Bredäng x x x x
Brotäppan x x x x x
Brostugan x
Bränkiörkiokrog x x
Burmanstorp x x
Båthuset x x x x
Bäcken x x
Bärgztorpet x x
Eketorpet x x
Ekstuga x x
Ersta 1 x x x x
Fagergreen x x x
Flattetorp x x
Fållen x x
Fårsbro x
Fårsßen x x x x
Gräswreten x
Giökdahl x x x
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Gubbänge x x x x x
Hagen x x
Hagstugun x x
Hakemyra x
Håkanstorp x
hägersteen ½ x x x x x
Hästhagen x x x x
Hökarängen x x
Jsberga x x x x
Kiemptorp x x
Kiärrtorp x x
Klijsättra ½ x x x x tillhörde troligen Brännkyrka skären
Kogen / Krogen x x
Koppartoppen x
St : korsdahl / Korsböhl x x
L : Dito x x
Lillieholmen x x
Listudden x
långsiön ¼ x x x x x
långåker x x
Länbohammar x
Mariæ hem x
Millanberg x x x
Märklubben x x
Nyboda ½ x x x x x
Nybygge x x
Nytorp x x
Nästet x
ormkiärstorp / ormkärr x x x x x
Orreberget x
Pungpijnan x x
Påttmyra x x
qwarnhaga x x x x x
Rothugge x
Ryttarstugan (Ensked R.) x
Rågswedh x x x x x
Råståkz krog / Råstock x x x x x
Siöndalsbro x
Siöstugan x
Siöändshagen x x
Skarpa x x x
Skarpaten x
Skomakaretorp x x x
Skrubba ½ x x x x tillhörde troligen Brännkyrka skären
Smedz torp x x x x
Smedzstugan x
Snättinge x x
Snösättra x x x x x
Sophem x x x x
Steenkrogen x x
Storbron x
Storetorp x x x
Storängen x x x x x
Stövsta x
Swijnmyra x x x
Tallkrogen x x
Trångsund x x
Winterwijken x x
Wreeten (Wepta) x x x x
Åhlgryta / Ollffuergryta x x x
örby torp x x x
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Kartor fram till 1951

På en skiss till en karta från 1689 finns Bäcken inprickad samt en bebyggelsemarkering vid
Eriksdal, men inga namn är utskrivna längre österut eller söderut.

Topografiskt kartblad över Stockholm, del 6 (1861). Både Bandhagen och Bäcken står utskrivet. Enligt
denna karta hade torpet Bäcken även hus på den södra sidan av landsvägen. Längs de långsmala och bördi-
ga dalgångarna låg flera torp söder och sydost om Örby, nämligen Bjule, Långåker, Ektorp, Bäcken och
Bandhagen, men Eriksdal finns inte med här men väl på 1901 års karta.
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Generalstabens karta från 1873. Bandhagen står utskrivet, men inte Bäcken strax till vänster.
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Häradsekonomiska kartbladet J112-75-19 Brännkyrka från 1901-1906.
Både Bandhagen och Bäcken står utskrivet.
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Det ekonomiska kartbladet 10-4e Stuvsta från 1951, men den planerade bebyggelsen i Bandhagen.
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Torpens beskrivning och läge

I samband med laga skifte av Örby säteri år som genomfördes 1900-1906, finns
allehanda beskrivningar när vissa områden omvandlades till Örby villastad, med
påföljd att en mängd nya gator och tomter planerades. Somliga av dessa
genomfördes aldrig utan ersattes av ännu mer moderna planer när förorterna
byggdes i början av 1950-talet.

Beskrivning år 1903

I skiftesbeskrivningen finns följande antecknat som daterats 20 febr 1903. Det
är anmärkningsvärt att byggnaderna i Bäcken värderats så extremt lågt. Den
omfattande beskrivningen av Högdalen är så omfattande att den möjligen även
innefattar Gökdalen som låg strax österut och som från 1860-talet kallades
"Högdalen Gökdalen" i kyrkböckerna.

Torpet Bäcken. Värde kronor

N:o 40. Boningshus av timmer under tak af tegel på läkt, 13.35
meter långt 4.70 meter bredt och 2.30 meter högt
innehållande förstuga och ett rum och kök 300

N:o 41. Ladugårdsbyggnad af timmer under tak af spån 14.70
meter lång, 5.30 meter bred och 2.40 meter hög 200

N:o 42. Vedbod af timmer under tak af halm 10

Torpet Bandhagen.

N:o 43. Boningshus af timmer under tak af spån på bräder 9.90
meter långt, 5.50 meter bredt och 2.70 meter högt inne-
hållande: ett rum och kök 1.800

N:o 44. Ladugårds och Logbyggnad af timmer under tak af spån
på bräder 17 meter lång, 6.73 meter bred och 2.47 meter
hög med tillbyggd torkria af stolpresning utan väggar
under tak af spån på ribb 5 meter lång 2.000

Torpet Högdalen.

N:o 45. Boningshus af timmer under tak af tegel på bräder 9.90
meter långt, 7.40 meter bredt och 3.55 meter högt inne-
hållande förstuga, 2 rum och kök samt vind 2.000

N:o 46. Bagarstuga af timmer under tak af tegel på bräder 7.85
meter lång, 5.20 meter bred och 2.20 meter hög, inne-
hållande ett stort rum med eldstad och ett litet rum
utan eldstad 150
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N:o 47. Ladugårds - och Logbyggnad af timmer och bräder under
tak af spån 32.80 meter lång, 8.40 meter bred och 3.20
meter hög 4.000

N:o 48. Spannmålsmagasin af timmer med tak af papp på bräder
4.75 meter långt 3.30 meter bredt 300

N:o 49. Boningshus vid Kvarnbacken af brädfordradt
timmer under tak af tegel på bräder 12.60
meter långt, 8.42 meter bredt och 2.50 meter
högt innehållande 4 rum och kök samt för-
stuga källare och vind (I dåligt skick) 1.200

N:o 50. Den s.k. Röda stugan vid allén, boningshus
af timmer, brädfordradt, under tak af tegel
på bräder 6.20 meter långt 5.10 meter bredt
och 2.20 meter högt innehållande förstuga
och ett rum 300
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FOTOGRAFIER

Bäcken. Målning c:a 1905 av okänd konstnär. Senast kända ägare är Märta Andersson i Örby.
Avfotografering av Brännkyrka hembygdsförening.
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Den långa ekonomibyggnaden i Bandhagen längs berget vilken finns med på kartor från 1861 till 1954
(foto: 1959).

Ett av de nordligaste husen som från början av 1900-talet ingick i Bandhagen.
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Torpet Högdalen år 1954 (vänster, sannolikt det nybyggda på den västra sidan om landsvägen) samt
torpet Rågsved (höger).

Torpet Rågsved år 1949. Eftersom detta är min personliga favoritbild, så får den fylla en hel sida. Denna
passage av järnvägsspåret återfinns även på nästa bild som är 10 år yngre.
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Torpet Rågsved, vilket visar att ingången var mot väster och inte norrut såsom kartan antyder.

Passagen av järnvägsspåret vid Rågsved år 1959.
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En av många bilder som återger byggandet av förorterna runt Bandhagen.



26

Första försöket att återfinna det exakta läget

Mitt första försök att ange det exakta läget på ett urval torp genom att jämföra moderna kartor
med 1901-06 års häradsekonomiska karta samt husens gruppering år 1861. Därefter följer mitt
andra försök som blev betydligt bättre.

Torpet Rågsved kunde bara lokaliseras när två kartor lades över varandra. Själva boningshuset låg uppe
till höger och övriga hus ner mot vänster i det gula fältet.

Platsen för torpet Högdalen låg på östra sidan Magelungsvägen (någorlunda i mitten av bilden och på
sidan gentemot huset där det står Högdalen). Högdalstoppen syns till höger i bild.
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Torpen Bandhagen (höger) och Bäcken (vänster). Placering enligt 1954 års ekonomiska karta, samt med
inlägg för åker och äng (gul linje) från 1906 års karta. Torpet Bäcken låg till vänster i bild och husen var utsprid-
da i ett större område som var någorlunda runt i den sydvästra delen av det inhägnade gula området. Torpet
Bandhagen låg till höger i bild och husen låg längs en linje, varav de två husen i nordväst (svarta rektanglar)
troligen är ekonomibyggnader och huset längst i sydost (i mitten av den röda cirkeln) troligen var boningshuset.
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Torpen Bandhagen (höger) och Bäcken (vänster). Placering enligt nutida kartor. Angående detaljer
av placeringen, se information under föregående bild. Uttryckt på modernt sätt så skulle Bäcken ha
adressen Bäckaskiftsvägen 46-58 och Bandhagen skulle ha Skönviksvägen 280.



29

Andra försöket att återfinna det exakta läget

Mitt andra försök att ange det exakta läget på ett urval torp genom att jämföra moderna
kartor med en fastighetskarta från 1934 som finns tillgänglig på Stadskällan på Internet.

Torpet Bäcken vars plats kan preciseras närmare genom 1934 års karta via hemsidan Stadskällan. Överst
själva jämförelsen och nedan med 1934 års vägar (rött) och fyra hus inritade som fyrkanter. Därmed kan
adressen avgränsas till den sydöstra längan vid Bäckaskiftsvägen 48-52. Det långa huset i nordväst var
boningshuset och den andra långa byggnaden i söder var ladugårdsbyggnaden.
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Torpet Bäcken. Ett försök att placera ut 1934 års inritade hus på en modern karta. Den grönmarkerade
byggnaden avser boningshuset och den andra långa byggnaden var ladugården.

Torpet Bäcken. Ett förmodligen bättre försök att placera ut 1934 års inritade hus på en modern karta,
men genom att ta hänsyn till skuggningar på 1951 års ekonomiska fotokarta, där husen fått rätt storlek.
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Torpet Bandhagen och de sex tomterna (blå linjer med numrering på fem av dem) så som de anges
1934, vilka sannolikt uppstyckades under åren 1918-1924. Torpet Bäcken upp till höger i bild.

Torpet Bandhagen och de fem hus som anges på kartan från 1954 (höger, här förstärkt med röd färg),
vilka samtliga revs vid den tiden. Den enda tomten som saknar hus är nr 258 som sannolikt var den
ursprungliga platsen för torpet. Till vänster en modern karta.
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Torpet Bandhagen som uppdelades i flera tomter omkring 1920, enligt 1934 års karta (blå linjer) samt
enligt 1951 års ekonomiska flygkarta (blå linjer samt grönfärgade boningshus och svartfärgade övriga hus).
Vänster karta är från 1934 medan höger karta är modern. Därtill befintliga vägar (rött) enligt 1934 års
karta, men exkl. planerade vägar.

En jämförelse mellan 1861 års karta (vänster) och 1951 års ekonomiska flygkarta (höger), där den långa
byggnaden troligen är den ladugårdsbyggnad som nämns 1903 och som var 17 meter lång. Likaså bör ett
av de övriga husen som är svartfärgade motsvara boningshuset, som dock inte är markerad som boningshus
på 1951 års karta.

Nästa sida:
En nutida bild över området där torpet Bandhagen låg.
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Torpet Högdalen enligt 1934 års karta (vänster, med husen förstärka och boningshuset markerat med
grönt) samt en modern karta med dessa hus inlagda. De nuvarande husen på den västra sidan om
landsvägen fanns inte 1934. Den mycket långa ladugården finns inte med på 1861 års karta.

Torpet Högdalen enligt 1951 års karta. Ladugården och boningshuset på den östra sidan om landsvägen
är fortfarande kvar. På den västra sidan har två boningshus byggts sedan 1934 och även torpet Annydal,
men det mesta har försvunnit sedan dess.
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På 1861 års karta är huset vid torpet Högdalen någorlunda samlade på södra sidan om vägen, där bonings-
huset även påträffas på senare kartor. Den stora ladugården är inte med, vilken finns på 1934 års karta. Det
intilliggande torpet Gökdalen försvann runt början av 1900-talet. Från 1860-talet så sägs det att dessa
torpare bodde i Högdalen Gökdalen.
Torpet Rågsved har husen grupperade på ett annat sätt än på 1934 års karta (se nedan)

På 1901 års karta är husen i Rågsved placerade såsom 1861 och inte 1934, men i Högdalen är det
tvärtom och där saknas Gökdalen men i gengäld har Annylund bebyggts.
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Karta från 1712 som visar Hagsätra (vänster), Rågsved (höger upptill), samt Björsätra (nere till höger).
Nordpilen är riktad någorlunda rakt åt vänster. Rakt upp motsvarar ONO, men nedan är den vriden någorlunda
väl så norrpilen är rakt upp. Därtill 1934 års karta i nedre högra hörnet.
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Torpet Rågsved enligt 1954 års karta, men med husen inlagda på en modern karta och där boningshuset
är grönfärgat (ovan). 1954 års karta, där husen förstärkts och fyllts med färg (nedan)
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Kartor runt Bäckahagen

Bäckahagens skola har måhända fått sitt namn efter torpet Bäcken, men den lig-
ger mellan torpen Bandhagen och Rågsved. Ända fram till 1900-talets mitt var
dessa bara oländiga marker som knappt ens dög till betesmarker.

Kartan från år 1901 där det bara finns skog och myrmarker mellan Bandhagen och Rågsved, med
undantag av Bandängen och dalgången där Magelungsvägen går.
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Kartan från år 1951 där det inte bara finns skog och myrmarker mellan Bandhagen och
Rågsved, utan även en plan för utbyggnaden av förorten Bandhagen.
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Samma område som ovan men enligt 1901 års karta när Örby hade haft laga skifte och man
började planera för ännu fler villatomter, utom i mitten där det var alldeles för mycket berg.
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Nedan följer en studie i tre delar av området runt Bäckahagens skola.

1. 1901 års karta
2. Nutida karta
3. Dessa båda över varandra

1901 års karta över området runt Bäckahagens skola.
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En nutida karta över samma område runt Bäckahagens skola.

Bäckahagens skola har byggts ut etappvis.

1953-1954 Äldsta byggnaden, två längor à 2-3 våningar (B, C) samt anslutande Hallbyggnad
(A). Därtill vaktmästarbostad och tandklinik (F).

1960 Två provisoriska paviljonger, numera rivna. Den ena stod exakt där H är och gjordes
sedan om till dagis, medan den andra stod nordost om E, alltså uppåt i bild.

1965 Nybyggnad av paviljong (G), ersatt 1994 av liknande byggnad.

1967 Fullständig om- och tillbyggnad av byggnaderna (D).

1962-1968 Gymnastikhall (E), först den ena halvan,
sedan resten.

c:a 1968 Tre paviljonger för mellanstadiet,
nordväst om E, vilka revs 1994.
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Dessa båda kartor (1901 års karta & nutida karta) över området runt Bäckahagens skola.

Bland många detaljer finner man att parkvägen öster om Bäckahagens skola
motsvarar en gammal väg från ängsmarkerna vid Högdalens centrum och till
Skebokvarnsvägens början och vidare norrut.

En annan väg följe någorlunda väl T-banans spår strax norr om Magelungs-
vägen och vidare norrut till nuvarande perrongen vid Högdalen, samt gick
sedan rakt åt nordväst över Rangstaplan och slingrade sig fram parallellt med
Sjösavägen innan den tog av åt nordost till Beaplan och rakt norrut.

Jämfört med 1901 års karta var det främst norr om Skebokvarnsvägen som det
var större myrar och sankmarker. Fast just där Högdalens simhall är placerad,
var det också en större myr eller mossmark. Likaså vi Högdalens bollplan så var
det stora sankmarker.
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Boende och skattebetalare

Nedan redovisas de familjer som bodde i Bäcken och Bandhagen samt några
stödda personer i Rågsved och Högdalen. Avsikten med denna redovisning är att
skapa en översikt av de familjer som varit de huvudsakliga personerna på torpen,
men endast rörande namn och födelseår. Redovisningen är exklusive drängar,
pigor, änkor och annat inhysesfolk, vars antal vida överstiger de personer som
uppräknas nedan. Dessa personer bodde i regel bara i torpet ett enda år, eller
högst några få år.

De källor som använts är endast mantalslängder för tiden fram till 1795 när hus-
förhörslängder finns bevarade. Således är inte andra källor medtagna såsom jorde-
böcker, bouppteckningar, domböcker eller övriga kyrkböcker.

Några exempel

torp äldsta uppgiften avslutning

Bandhagen 1677 Delades i fem enheter i början av 1900-talet som avfolkades
successivt från 1920-talet, så endast en av dem var bebodd 1940

Bäcken 1689 Boende fanns kvar ännu 1950, men försvann strax därefter. Torpet
brann ner 1942 (avser troligen den äldsta fastigheten)

Högdalen 1754 Boende fanns kvar ännu i slutet av 1950-talet. Brann ner eller revs
c:a 1960.

Rågsved 1627 De sista bodde här flyttade mellan 1920-1940. Torpet revs 1956
och sista ladan revs 1957.

Hagsätra 1627 Den sista som bodde här lär ha varit familjen Johansson som
flyttade 1938.
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Rågsved - torp under Älvsjö

Mantalslängder - 1650-1690

Skattebetalare årtal kommentarer
Mårten 1627
…
Bertil med hustru 1650
Anders med hustru 1651-1666
Joen med hustru 1667
Erik Nilsson med hustru 1669
Anders Nilsson med hustru 1671
Olof Andersson med hustru 1672-1690 1672: inneboende: Hindrich
   samt dotter 1689-1690

Tiden 1691-1909 är inte sammanställd

Församlingsbok och mantalsbok - 1910-1940

arrendatorn
Johan Fredrik Andersson 1853 gift 1884 inflyttade 1910, dog 1912
h. Fredrika Sofia Berg 1864 dog 1921
Gustaf Reinhold 1896
Oskar Harald 1904

jordbruksarbetaren
Carl Fredrik Andersson 1894-09-24 gift 1920, inflyttad 1920, utflyttade före 1940
h. Anna Karolina Dahlström, f. Karlsson 1886-09-02 dog 15 dec 1956
Elsa Doris Maria 1913 hennes barn i föregående äktenskap
Herta Anna Sofia 1921 gift 1941
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Högdalen - torp under Örby
Exkl. barn och andra nära släktingar samt tjänstefolk.

Mantalslängder - fram till år 1800

Skattebetalare årtal kommentarer
- - - ej nämnt 1753
Nybyggare på Öhrby Ägor
Jan Andersson med hustru 1754-1769 troligen första gången som torpet nämns
Jan Jansson med hustru 1770-1771
   samt fiskaren

Jonas Andersson med hustru 1770-1772
Erik Eriksson med hustru 1772-1776 1775: ingen hustru, med modern
Erik Andersson med hustru 1777-1778
Elias Eriksson med hustru 1779-1780
Jonas Nilsson med hustru 1781-1782
Erik Jansson med hustru 1783
Jan Magnusson med hustru 1784-1785
öde "brukas till Skogstorp" 1786-1787 Gökdalen kallas även Skotorp i Husförhörslängd 1792
Jonas Nilsson med 64 årig moder 1788-1796
Jonas Jansson med hustru 1797-1800

Husförhörslängder 1792-1891

Namn född kommentar
torpare Jonas Jansson 1765 bodde här 1792, han dog 1811
h. Lena Andersdotter 1770

änka Stina Bergström 1772 inflyttade 1810, utflyttade 1812

rättaren Peter Ekman 1766 inflyttade 1813, utflyttad 1815(?)

ryttaren / torparen
Anders Sjöberg 1782 gifta 1816 inflyttade 1815, utflyttade 1820
h. Malena Olofsdotter 1782

dräng Pehr Pehrsson Hedlund 1796 inflyttade 1819, flyttade till Bandhagen 1820
h. Eva Stina Olsdotter 1791

inspector Lars Berg 1775 inflyttad 1820, utflyttad 1828
h. Margreta Ahlström 1776

arrendator Johan Rosenberg 1771 inflyttad 1828, dog 1834
h. Brita Olsdotter 1767 utflyttad 1835

torpare och kyrkvärd
Jan Svensson 1798 inflyttade 1838, dog 1869
h. Maria Charlotta Jernberg 1809 utflyttad 1870

torpare Erik Andersson 1827 inflyttade 1870, dog 1873
h. Anna Andersdotter 1837 utflyttade 1875

arbetare
Wilhelm Bernhard Carlsson 1928 inflyttade 1876, utflyttade 1880
h. Gustava Zimmerman 1927
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statardräng Erik Leonard Forsberg 1841 gifta 1873 inflyttade 1880, utflyttade 1882
h. Mathilda Sjöblom 1853

statardräng Johan Magnusson 1835 inflyttade 1882, utflyttade 1890
h. Anna Nilsdotter 1845

arbetaren Sven Eriksson 1827 inflyttade 1885 från Högdalen-Gökdalen, utflyttade 1887
h. Maria Christina Persson, f.Lind 1830 hade varit gift tidigare

statardräng Claes Wilhelm Eriksson 1830 inflyttade 1886, utflyttade 1888
h. Catharina Charlotta Lind 1835

statardräng Carl August Åkerlind 1845 inflyttade 1886, utflyttade 1887
h. Mathilda Hellberg

statardräng Carl Johan Fredriksson 1862 inflyttade 1888, utflyttade 1889
h. Johanna Erika Andersson Björn 1859

statardräng Johan Erik Larsson 1855 inflyttade 1889, utflyttade 1891
h. Emilia Sofia Andersdotter 1849
Inga Lovisa 1876
Augusta Charlotta 1879
Hilda Sofia 1882
Anna Carolina 1887
Erik Wilhelm 1889
Erik Reinhold 1890

Församlingsbok och mantalsbok år 1891-1923

statardräng Johan August Svensson 1838 gifta 1872 inflyttade 1891, utflyttade 1897
h. Augusta Wilhelmina Kummelberg  1854-10-11
Emma Christina Elisabeth 1876
John Ludvig 1878
Axel Leonard 1880
Signe Elvira Ingeborg 1882
Carl Knut 1884
Anna Maria Mathilda 1887
August Richard 1890
Adolf Wilhelm 1893
Edith Juliana Elisabeth 1895

statardräng
Anders Oscar Hellberg 1872 gifta 1895 inflyttade 1897, utflyttade 1898
h. Ida Charlotta Alm 1875
Edith Charlotta 1896

arbetare Carl Magnus Södergren 1851 gifta 1873 inflyttade 1898, utflyttade c:a 1907
h. Charlotta Svensdotter 1855
Elsa Christina 1887
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Församlingsbok och mantalsbok - 1907-1923
Från 1910-talet kallat Örby Westra n:o 291 Högdalen.
Enligt uppgifter fanns det barnfamiljer här ända till slutet av 1950-talet.

arrendatorn Per Andersson 1856 gifta 1878 inflyttade 1907, utflyttade 1908 dog 1918
h. Lovisa Matilda Käll 1859
Johan Henning 1884
Gunnar Valentin 1886 (se nedan)
Axel Leonard 1888
Gustaf Albert 1894
Anna Sofia Elisabet 1902

landbrukaren
Hjalmar Teodor Andersson 1883 gifta 1908 inflyttade 1908(?), utflyttade 1914
h. Gerda Maria Vahlberg 1883
Einar Teodor 1907 anm. ordet oäkta är överstruket
Evald Torgny 1911

arbetaren Johan Henning Andersson 1884 gifta 1916 inflyttade 1916
h. Elin Dorotea f. Pettersson 1884

arbetaren Gunnar Valentin 1886 gifta 1914 (se ovan), utflyttade 1916
h. Hulda Charlotta Eklund 1890
Elin Irene Elisabet 1913

mjölkutköraren
Karl Robert Andersson 1880 gifta 1902 inflyttade 1916, utflyttade 1922
h. Lovisa Matilda f. Hedlund 1881
Karl Arvid 1902
Robert Johan 1904
Per Axel 1907

lagerbiträdet
Harald Bruno Haraldsson 1886 gifta 1913 inflyttade 1918, utflyttade 1923
h. Emy Viktoria Charlotta Jakobsson   1888-08-08
Alf Bruno 1915
Ingvar Alexander 1918
Dagmar Emy Kristina 1923
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Gökdalen - torp under Örby

Detta torp låg strax intill Högdalen och rakt österut. Under perioden 1861-1890 sägs
att de bodde i Gökdalen eller Högdalen, alternativt Högdalen Gökdalen, men de som
nämns därefter och har ersatt varandra sägs ha bott i Högdalen, men i början av 1900-
talet är det svårt att avgöra vilken familj som är den rätta efterträdaren. Några av de
första och sista familjerna som bodde här var följande.

Mantalslängder - fram till år 1800

Skattebetalare årtal kommentarer
- - - ej nämnt 1672
Pehr 1677 utan hustru, sägs ha varit utgammal
Pehr med hustru 1678
Pehr Andersson 1689-1692

med dotter 1692
Pehr med hustru 1695-1701
Pehr Nilsson med hustru 1704-1705
Jöns med hustru 1710
Hans Persson med hustru 1715-1745 soldat, 1744-1745: gammal och sjuklig, i

stället Son
Hans Hansson 1744-1749 1746: ogift; 1747: gift
Erik Jansson med hustru 1750-1761 1750: "Hans Hanßon skrif. i Zackrisberg i stället"
   änkan 1762
Sven Nilsson med hustru 1763
Per Nilsson med hustru 1764-1768
Olof Jansson med hustru 1769-1778
Erik Staffansson med hustru 1779-1783
Carl Månsson med hustru 1784-1787
   änkan 1788
Gunnar Elglund med hustru 1789
Jan Jansson med hustru 1790-1798 Möjligen en felskrivning för Jan Matsson
Jan Matsson med hustru 1799-1800

Husförhörslängder 1792-1880
Exkl. barn och andra nära släktingar samt tjänstefolk
År 1845 står det att gården brukas under Högdalen.
år 1850 är "Gökdaln" överstruket och ersatt med texten "Örby Mosse".
1855 är Gökdalen en del av Högdalen.

Namn född kommentar
torpare Jan Matsson 1746 bodde här 1792, utflyttade 1811
h. Nora Jansdotter 1756

torpare Lars Larsson 1776 inflyttade 1808, utflyttade 1816
h. Catharina Jansdotter 1773

torpare Anders Söderman 1769 inflyttade 1819, utflyttade 1824
h. Hedvig Eriksdotter Gran 1781

statardräng Pehr Ersson 1780 inflyttade 1824, utflyttade (1826-1830)
h. Sophia Åkervall 1797
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torpare Anders Forsmark 1782 inflyttad 1830, dog 1838
h. Anna Åkerberg 1793 dog 1838

statardräng Lars Gustaf Holmberg 1810 inflyttade 1838, utflyttade 1840
h. Maria Ersdotter 1803

statardräng
Sven Magnus Magnusson 1808 inflyttade 1841, utflyttade 1846
h. Anna Carolina Olsdotter 1817

statardräng Lars Gustaf Holmberg 1810 inflyttade 1848, utflyttade 1849
h. Maria Ersdotter 1803

statardräng Jan August Andersson 1812 inflyttade1849, utflyttade 1850
h. Hedvig Christina Alg(…?) 1818

Det finns inga säkerställda personer som har bott här efter 1851, men troligen bodde
nedannämnda personer i just Gökdalen och inte i Högdalen.

arbetare Gustaf Bryngelsson 1834 gifta 1874 inflyttade 1876, utflyttade 1880
h. Fredrika Ersdotter 1834

statardräng Sven Eriksson 1827 inflyttade 1880, utflyttade 1883 och kom 1885
h. Maria Christina Persson, f.Lind 1830 till Högdalen (hon hade varit gift tidigare)
Johan August Persson 1865 hennes barn i föregående äktenskap
Anders Vilhelm 1869
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Bandhagen - torp under Örby
Torpet brann ner 1942 och låg vid nuvarande Skönviksvägen.
Förorten Bandhagen byggdes 1952-56 och T-banan invigdes 1954.

Mantalslängder - fram till 1795

Skattebetalare årtal kommentarer
- - - ej nämnt 1672
Bengt & Nils 1677 utan hustrur
Nils med hustru 1678-1689

Nils änka 1690
Lars Olofsson med hustru 1691-1699
Anders Nilsson 1700 ogift
Anders Nilsson med hustru 1705-1731 1730: mannen gammal och sjuklig
   samt son och dotter 1730
Anders Nilsson med hustru 1732 1732: afstår till Son
Olof Andersson med hustru 1733-1736
Olof Anderssons änka 1737-1738 1737: man död
Per Andersson med hustru 1738-1760 1757: hustrun sjuk, de nämns inte 1755
Jan Jansson 1755 ogift Är han måhända inskriven på fel ställe?
Olof Eriksson med hustru 1761-1766 1766: dotterns Lena 1 år
   med svärmodern Brita 1765-1766 1766: 76 år
Erik Persson med hustru 1767-1769 1767: döttrarna Karin, Anna och Stina

1768: dotter Karin, son Olof 3, Anna 5, Stina 4
1769: dotter Karin, son Olof 4, Anders 6, Anna 6, Greta 8

Anders Jansson med hustru 1770-1771
Nils Nilsson med hustru 1772-1780
Petter Wall med hustru 1781-1787 1781-1787: soldat
Erik Jansson med hustru 1788-1791
Anders Andersson med hustru 1792
Erik Eriksson 1793 ogift
Anders Staffansson med hustru 1794-1795

Husförhörslängder 1792-1918

Namn född kommentar
torparen Anders Stephansson c.1735 inflyttade 1793, utflyttade 1802
h. Catharina Andersdotter c.1745
Maja Greta c.1774
Stina c.1777
Lena
Eric c.1790
Anna
Stephan 1797

torparen Erik Olsson 1757 inflyttade 1803, utflyttade 1808
h. Margareta Christina Malmström 1757
Brita Stina 1785
Maria Elisabeth 1792
Anna Charlåtta 1802
Jan Eric 1808

torparen Jan Jonsson 1783 dräng 1801-1802, inflyttade 1809, utfl. 1818
h. Catharina Ersdotter 1784
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Carl Jacob 1815 dog 1815

dräng Pehr Hedlund 1796 inflyttade 1820, utflyttade 1821
h. Ewa Stina Olsdotter 1791
Carl Peter 1819

torpare Anders Olsson Ekbom 1782 inflyttade 1822, utflyttade 1831
h. Brita Sofia Norström 1784
sonen Olof 1807 utflyttade 1829
sonhustru Anna Stina Björkman 1803 inflyttade 1828
barnbarn Anders Wilhelm 1828

torparen Jan Eric Österberg 1802 inflyttade 1831 (född i Bäcken)
h. Brita Catharina Jansdotter 1801 utflyttad till fattighuset 1872
Johan Jansson 1824 dog 1848 hennes oäkta son
Maria Charlotta 1834 dog 1835

statardräng
Anders Andersson Sandström 1808 inflyttade 1849, utflyttade 1850
h. Maria Olofsdotter 1805
Greta Stina 1834
Anders Gustaf 1849

statardräng Carl Erik Bergström 1821 inflyttade 1850, utflyttade 1852
h. Johanna Sofia Lund 1825
Carl Wilhelm 1850

torparen Anders Fredrik Larsson 1815 inflyttade 1852, utflyttade 1872
h. Christina Catharina Olsdotter 1818 dog 1870

torparen Carl Fredrik Berg 1837 gifta 1861 från Huddinge 1872, utflyttad 1884
h. Anna Sofia Carlsdotter 1837
Fredrika Sofia 1864
Anna Lovisa 1866
Augusta Albertina Wilhelmina 1869
Carl Johan 1872 dog 1874
Johanna Mathilda 1877
Oscar Fredrik 1881

torparen Johan Fredrik Andersson 1853 gifta 1884 han inflyttade 1880, de utflyttade 1886
h. Fredrika Sofia Berg 1864 hon inflyttade 1884
August Carolina 1884
Adolf Fredrik 1885 dog 1886

torparen Bengt Gustav Petersson 1841 inflyttade 1886, utflyttade 1887
h. Augusta Sofia Lindbom 1842
Gustaf Albert Bengtsson 1863
Lars Fredrik 1866
Nils Oscar 1868
Johan August 1875
Mathilda Sofia 1877
Anna Wilhelmina 1880
Selma Charlotta 1884

statardräng Carl Gustaf Carlström 1860 gifta 1886 inflyttade 1888, utflyttade 1890
h. Brita Eriksdotter Eklund 1861
Anny Amalia Walborg 1887
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statardräng Carl Gustaf Andersson 1854 gifta 1890 inflyttade 1890, utflyttade 1893
Johanna Sofia Persdotter 1853
Carl Alfred 1884
Gustaf Bernhard 1891
Nils August 1893

torparen Johan Hugo Jernström 1864 gifta 1888 inflyttade 1893
Emma Mathilda Englund 1862
Hulda Viktoria 1892
Anna Sofia 1895

torparen Jonas Wilhelm Jansson 1850 gifta 1873 inflyttade 1893, utflyttade 1896
h. Carolina Margareta Lundqvist 1852
Axel Wilhelm 1884
Knut Robert Wilhelm 1890
Carolina Maria Charlotta 1894

arbetaren Anders Fredrik Carlsson 1852 gifta 1884 inflyttade 1894, bodde kvar 1911 (se nedan)
h. Anna Fredrika Andersdotter 1859
Anna Amalia Charlotta 1885
Fredrika Elisabeth 1887
Carl Gunnar 1894

torparen Per Andersson 1826 gifta 1849(?) inflyttade 1896, utflyttade 1899
h. Maria Christina Jonsdotter 1824

arbetaren Frans Herman Andersson 1868 gifta 1894 inflyttade 1896, utflyttade 1899
h. Margaretha Wilhelmina Lenngren 1870
Bertha Maria Josefina 1895
Carl Johan 1897

torparen Erik Petersson 1851 gifta 1881 inflyttade 1900, utflyttade 1902
h. Fredrik Josefina Carlsson 1856
Carl Johan Erik 1881
Anton Artur 1882
Maria Josefina 1888
Anna Fredrika 1890
Agnes Sofia 1891
Ernst Gustaf 1893
Johanna Wilhelmina 1895
Clara Märta Matilda 1901

arbetaren
Karl Hjalmar Sigfrid Andersson 1883 inflyttade 1903, utflyttade 1903
h. Anna Sofia Johansson 1881

torparen Karl Gustaf Andersson 1854 gifta 1890 inflyttade 1908, utflyttade 1912
h. Johanna Sofia Persdotter 1853
Gustaf Bernhard 1891
Nils August 1893

lantbrukare Carl Alfred Andersson 1884 gifta 1911 inflyttade 1918 (se nedan)
h. Lyyli Reinikainen 1884 född i Finland, dog 7 sept 1945
barnlöst äktenskap
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Tiden efter 1911

Lantbrukare Carl Alfred Andersson (se ovan) sägs ha förvärvat egendomen i
Bandhagen som hade beteckningen 380 i Örby villastad innan ingånget äkten-
skap år 1911, men han flyttade 1910 till nr 258 och först 1918 till nr 380. Möj-
ligen utgjorde nr 258, 356 och 380 en och samma fastighet fram till 1918 och
att det var under de närmast efterföljande åren som torpet Bandhagen delades i
sex tomter, fördelade på två områden intill varandra, eftersom även andra som
bodde här sägs ha varit markägare.

Carl Alfred Andersson och hustrun Lyyli Andersson upprättade ett inbördes tes-
tamente den 11 dec 1921, vilket skedde i deras bostad i Örby 380. Här sägs att
den som överlever den andre ska ärva allt. Likafullt sägs det i hennes boupp-
teckning att den enda arvingen är hennes syster i Finland.

nr
1005(?) Den norra av de tre egendomarna i norr
1038 Den mellersta av de tre egendomarna i norr
123 Den södra av de tre egendomarna i norr
380 Den norra av de tre egendomarna i söder
356 Den södra av de tre egendomarna i söder
258 Den östra av de tre egendomarna i söder, troligen där torpet låg

Fastighet 1038 & 1005(?)
- - - ingen återfunnen som bott här - - -

Fastighet 123

ägare & arbetare
Anders Fredrik Karlsson 1852 dog 1918, inflyttade 1894 (se ovan)
h. Anna Fredrika Andersdotter 1859

arbetare Karl Gunnar Karlsson 1894 inflyttade 1919
h. Anna Amalia Charlotta 1885

Knut Ferdinand Flodin 1885 inflyttade 1921, utflyttade 1922
h. Fredrika Elisabet Karlsson 1887
Maj Britt Maria Elisabet 1917
Per Johan Gunnar 1919

Per Leander Karlsson, född 1 aug 1872 i Täby, dog den 10 okt 1938, troligen hos sin dotter i
Bandhagen 123 i Örby. Änkling 21 aug 1905. Arvingar var barnen:
Carl Linus Gösta Carlsson
Ester Maria Haglund, gift och boende i Bandhagen 123
Astrid Margareta Petterson, född Karlsson

Johan Sigfrid Ferdinand Haglund, chaufför, f. 1899-02-09, gift 1922 med
Ester Maria Haglund, (se ovan), f. 1898-06-27.
De bodde i Bandhagen 123 åtminstone år 1938-1940, men bodde år 1950 i stadsägan 8600 å
Bk Ör.
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Fastighet 258 - sannolikt platsen för torpet Bandhagen

lantbrukare Carl Alfred Andersson 1884 gifta 1911 han inflyttad 1910, utflyttade 1918 (se ovan/nedan)
h. Lyyli Reinikainen 1884 född i Finland, dog 7 sept 1945

änkan Ester Adéle f. Hansson 1888 inflyttade 1919, utflyttade 1920
Astrid Adéle 1908
Maj Ingrid 1914
Bertil Gustaf Georg 1916

plåtslagare
David Helmer Nordlöv 1889 inflyttade 1920 och utflyttade samma år
h. Eva Gustava Karlsson 1889 till fastighet 360 (se nedan) samt
Elin Susanna 1909 inflyttade igen 1920 och utflyttade 1923
Folke David 1914
Eva Viola 1916
Karin Erika 1918
Arne Georg 1920
Judit Elvira 1923

arbetare
Gustaf Emanuel Gröndal 1875 inflyttade 1922, utflyttade 1923
h. Emma Josefina Andersson 1873
Magda Elisabet 1909
Ejnar Gustaf 1911

grovarbetare
Knut Hjalmar Ottosson 1887 inflyttade 1923, dog 1926
h. Augusta Olivia Olsson 1894
Sigrid Ingeborg 1914

Gustav Martin Jonsson 1892 inflyttade 1926
h. Helga Ingeborg Sofia, f. Karlsson   1900

Fastighet 356

grovarbetare
Johan August Andersson 1876 inflyttade 1924
h. Hilda Sofia Lind 1880
Ragnhild Elisabet 1904
John Georg 1909
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Fastighet 380

köpt innan 1911 av
lantbrukare Carl Alfred Andersson 1884 gifta 1911 inflyttade 1918 från fastighet 258 (se ovan)
h. Lyyli Reinikainen 1884 född i Finland, dog 7 sept 1945
barnlöst äktenskap

plåtslagare
David Helmer Nordlöv 1889 inflyttade 1920 och utflyttade samma år
h. Eva Gustava Karlsson 1889 (till fastighet 380, se ovan)
Elin Susanna 1909
Folke David 1914
Eva Viola 1916
Karin Erika 1918
Arne Georg 1920
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Bäcken - torp under Örby

Mantalslängder - fram till 1795
Under perioden 1739-1795 växlar främst Sven Olofsson och sonen Per Svensson som
huvudsaklig skattebetalare.

Skattebetalare årtal kommentarer
- - - ej nämnt fram till 1678
Per Larsson med hustru 1689-1690
Måns Persson med hustru 1691-1710
Anders Ambjörnsson med hustru 1715-1717
soldattorpet öde 1718
Olof Olofsson med hustru 1719-1739 1739: man gammal och mycket sjuk, hustrun död
   samt dotter 1730
Sven Olofsson 1739-1740 ogift
   dito med hustru 1741-1761 1760: mannen ofärdig
   samt dottern Anna 1760-1761
   samt sonen Petter 1761
Per Svensson 1762-1766 1762-1765: ogift, 1766: änkling, dottern Karin 13 år
   föräldrarna Sven och Anna 1765-1766 1766: fadern Sven och hustrun sjuka
Sven Svensson 1767
Lars Svensson 1768-1770 1770: samt fader 59 år illa ofärdig
   samt moder 1768-1770
Per Svensson med hustru (se ovan) 1771-1772 1771: föräldrarna skröpeliga
Sven Olofsson med hustru 1773-1776 1773: gamla och utfattiga; 1775-1776: sonen Per
Sven Olofsson (samma som ovan) 1777-1778 1777: ingen hustru nämnd, men 1 son

1778: hustru överårig, samt 1 son och 1 sonhustru
Per Svensson med hustru 1779-1795 1780-1790: föräldrar är överåriga

Husförhörslängder etc 1792-1926

Namn född kommentar
torparen Per Svensson 1746 dog 1798
h. Anna Brita Ersdotter 1761
Johan Erik 1777
Catharina 1780
Carl Peter 1783
Jonas 1781
Anna Lena 1795

torparen Erik Ersson Österberg 1774 omgift 1813, dog 1823 inflyttade 1800
h. Anna Brita Ersdotter 1761 dog 1812
h2. Anna Maria Jonsdotter 1792 omgift, dog 1867 inflyttad 1813
(2) torparen Nils Ericsson 1792 dog 1834 inflyttad 1825
Jonas Persson 1791 hennes dotter från tidigare äktenskap
Anna Lena Persdotter 1795 dog1816 "
Johan Erik Ersson 1802 flyttade till Bandhagen
Ulrica Eleonora 1805
Anna Maria 1814
Stina Catrina 1818
Sophia Carolina 1821
Carl Fredrik 1823 (se nedan)
Johanna Gustava 1829
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sonen / torparen
Carl Fredrik Ersson Österberg 1823 gift 1846/1864 (se ovan), utflyttade 1891
h. Anna Christina Nilsdotter 1819 dog 1863 inflyttad 1846
h2. Caroline Charlotta Persdotter 1835 inflyttad 1864
Anna Mathilda 1847
Carl August 1852
Johanna Charlotta 1867
Oscar Fredrik 1869
Gustaf Emanuel 1871
Johan Rudolf 1876

arbetare Carl Viktor Mellquist 1842 gift 1872 inflyttade 1892, han dog 1895
h. Augusta Carolina Nyberg 1851 utflyttade 1895
Carl Ludvig Edvard 1881
Edvin Johan Algot 1886
Ernst August Rickard 1891

torparen Carl Gustaf Stenmark 1866 gifta 1890 inflyttade 1895, utflyttade 1900
h. Maria Sofia Åkerberg 1864
Carl Osvald 1890
Johan Gustaf 1892
Anna Josefina 1894
Carl Albin Leonard 1896
Julia Maria Charlotta 1899

torparen
Ludvig Amos Napoleon Grönberg 1873 gifta 1900 inflyttade 1900, utflyttade 1918
h. Emilia Sofia Carlsson 1862 dog 1916
Märta Emilia Matilda 1901
John Ludvig Daniel 1903
fosterbarn Ragnar 1909
diverse ogifta och barnlösa personer åren 1918-1923

arrendatorn Karl Edvard Broman 1868 inflyttade 1923, utflyt. efter 1926 men före 1940*
h. Lovisa Albertina Eriksson 1869 dog 1924
Johan Helmer 1901
Signe Elvira 1903
Märta Ingeborg 1908
Gerda Margareta 1910

grovarbetare Erik Fritz Karlsson 1892 inflyttade 1925, utflyt. efter 1926 men före 1940*
h. Anna Albertina f. Karlsson 1894
Dagny Ingeborg 1916

*År 1940 så återfinns dessa två familjer på
samma adress i Johannes församling.

Inga uppgifter påträffade för åren 1927-1939
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Strödda uppgifter år 1940-1950

jordbruksarbetare August Verner Laurentius Johansson, född 1882-10-16, dog 1944-05-03 i Bäcken
h. Anna Matilda Johansson Hedmark, född Asplind 1888-05-22
senare kallas hon ibland Johansson, född Hedmark de bodde i Bäcken, åtminstone 1940-1950

Stadsägan 582 å Bk/ Bäcken/ Ör 582, Älvsjö (1950)
fosterdotter
Hervor Irene Elisabeth Grolander 1937-11-05 år 1940-1945

Nedanstående ungkarlar bodde i Bäcken även 1940-1950 och sägs då ha haft jordbruk. De bodde inte kvar 1960.

transportarbetare, ogift man
Karl Gottfrid Karlsson 1906-03-01 Stadsägan 582 å Bk/ Bäcken/ Ör 582, Älvsjö (1950)

åkare, ogift man (son till ovannämnda August Verner Laurentius Johansson och hans hustru)
Kurt Verner Johansson 1915-06-07 Stadsägan 582 å Bk/ Bäcken/ Ör 582, Älvsjö (1950)
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Statistik

De som bodde på torpen Bandhagen och Bäcken stannade ibland bara över
sommaren medan andra bodde där i nästan hela sitt liv. Variationen är stor från
familj till familj, men också mellan torpen Bandhagen och Bäcken. Från slutet av
1600-talet till början av 1900-talet hade det bott tre gånger så många familjer i
Bandhagen som i Bäcken, men variationen var stor i båda fallen.

genomsnitt median
Bandhagen 7,1 4,5 år per torparfamilj
Bäcken 20.3 20 "
Högdalen 5,3 2 "
Gökdalen 8,0 5 "

Bandhagen år 1677-1912: Antalet år som familjerna bodde här, återgivet i kronologisk ordning.

Bäcken år 1689-1918: Antalet år som familjerna bodde här, återgivet i kronologisk ordning.
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Högdalen år 1754-1914: Antalet år som familjerna bodde här, återgivet i kronologisk ordning.

Gökdalen år 1677-1850: Antalet år som familjerna bodde här, återgivet i kronologisk ordning.
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Bouppteckningar

Nedanstående bouppteckningar berör torpen Bandhagen och Bäcken. Bohaget och
dess värde är endast summerat, förutom uppgifterna som gäller kreatur.

BANDHAGEN

År 1938 i Bandhagen nr 123

Per Leander Karlsson, född 1 aug 1872 i Täby, dog den 10 okt 1938, troligen hos
sin dotter i Bandhagen 123 i Örby. Änkling 21 aug 1905. Arvingar var barnen:

 Carl Linus Gösta Carlsson
 Ester Maria Haglund, gift och boende i Bandhagen 123
 Astrid Margareta Petterson, född Karlsson

Boets tillgångar (sammanfattning)
Järn och bleck 1
Gångkläder 25
Möbler och husgeråd 19 50
Glas och porslin 1

Fordringar
Livförsäkring 1096 63
Fackföreningen 400

Summa 1543 13

Avgående poster och skulder
Begravning 552
Sorgkläder 320
till Ester Haglund 309 90

Behållning 361 23

Ester Maria Haglund, född 27 juni 1898 i Katarina, gift 16 dec 1922 med
Johan Sigfrid Ferdinand Haglund (f. 9 febr 1899), änka 23 juli 1968, dog 25
dec 1980 på Mosstenabacken 9 nb i Bandhagen, där även maken hade dött.
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År 1944 i Bandhagen nr 380

Lyyli Andersson, född Reinikainen, född 1884, dog 7 sept 1945 i Bandhagen i
Örby (även kallat stadsäga 3380 å Brännkyrka inom Örby, eller Örby villastad
nr 380). Gift kvinna, den 26 dec 1911. Änklingen lantbrukaren Carl Alfred
Andersson (f. 1884) bodde kvar i Bandhagen. De upprättade ett inbördes testa-
mente den 11 dec 1921, vilket skedde i deras bostad i Örby 380. Äktenskapet
blev barnlöst. Närmaste och enda arvinge var en syster i Finland.

Tillgångar
Stadsäga 3380 å Bk utgörande änklingens enskilda egendom förvärvad före äktenskapet.
12.000:-
Gångkläder 25
Möbler 100
Linne och sängkläder 75
Glas och porslin 25
Diverse
  Kokkärl, kökssaker 20
  Knivar, gafflar, skedar 20
  20 st höns 30

Fordran
Hos Postsparbanken 825 03
Hos Handelsbanken 669 17

Avgår
Begravning 500
Skatter 897

Behållning 392 20
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BÄCKEN

År 1798 i Bäcken

År 1798 den 10 September blef Hållen Laga Boupteckning efter Torparen Pehr Svensson
som med döden afled den 25 Julii samma år, på torpet Bäcken uti Swartlösa Härad och
Brännkyrka Sokn, Samt under Örby Sätes gård, då han efter sig lämnat Enkan Anna Brita
Ersdotter i andra giftet, samt 2:ne Omyndiga Barn nemp:n Sonen Jonas 7. år, jemte
Dottren Anna Helena 3 år Gamle. Då nu äfwen närwarande Sönerne Myndige af första
Giftet Anders Född år 1771: Sonen Jan Eric född år 1777. och Son Carl Petter Född
1784. Dottren Anna Brita Född 1772: Dottren Catharina Född år 1780: och Dottren Sara
Christina Född 1786.

Rdr sk
Guld och Silfver 4 8
Koppar 2 20
Tenn 4 22
Bläck och Jernsaker 6 23
Snickar Värktyg 2 32
Kiör Redskap 8 10
Träsaker 3 22
Husbgeråder 6 10
Porcelain och Glas 32
Kreatur 30
Mans Gångkläder 18 44
Skuld 52 16
Saldo 36 23

Detalj:

Guld och Silfver
En ring om 3/4 docat 2
div 2 8

Kreaturen
1 st Sto Fölunge 6
1 st Röd och Wit koo 8
1 st D:o D:o Gall koo 5
1 st Qwiga 5
1 st wit Galt 3
1 st Sugga 3



65

År 1812 i Bäcken

År 1812 den 8de Julij, Blef Laga Boupteckning förrättad af nedanskrifne personer Äfter
Hustrun Anna Brita Eriksdotter, i Torpet Bäcken, Bränkyrke socken svartlösa härad och
stockholms län, som mäd döden afled på förenämde ställe, den 30de Maij innevarande år,
och äfter sig lemnat 4 Barn, nämligen son Jonas 21 år, således Myndig och närvarande,
Son Eric 10 år, Dotren Anna Helena 16 år, Dotren Ulrica Eleonora 6 år, Egendommen
framhafdes af Enkomannen Eric Ersson och uptecknades i närvaro af myndiga son Jonas,
samt Torparen Johan Jansson i Bandhagen, i nämde socken.

Rdr sk
Contanta Pängar finns inga
Guld 6 32
Silver 4 24
Tehn 6 32
Koppar 8
Bleck Saker 16
Malm 32
Gärn Saker 14 32
Husgeråd 22 28
Slögd redskap 1 24
Kjör och åker Redskap 28 41
Böcker Glas och Pauslin 3 29
Gång Säng och Linne kleder 29 16
Keatur* 164 32 *ska stå Kreatur
Summa Jnventarje 283 14
gäld och skuld 25
Således behållen Summa Banko 258 14

Detalj:
Keatur
1 Gul blackig Häst 12 år 40
1 Ko Böna kallad 22
1 Dito Gärt Ros 10
1 Dito Blomstran 20
1 Qviga Maijros 20
1 Sugga 6
1 Galt kuttär 4
1 ung Sugga 4
2 vårgrisar a 2 Rdr Stycke 4
4 Gamla Tackor a 4 Rdr stycke 16
4 Lamb a 2 Rdr stycke 8
1 Svart Bandhund med Gärn kedja 32
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År 1823 i Bäcken

År 1823 den 3ie Julij förrättades Laga Bouppteckning äfter afledne Torparen Eric Ericson
Österberg i Torpet Bäcken under Örby Säteri i Brännkyrke Socken, Svartlösa Härad ock
Stockholms Län, Som afled på nämde Torp den 11te Aprill detta år, ock äfter sig
Lemnade Enkan Maria Jonsdotter mäd deras Fyra omyndiga Barn, Nämligen Dottren
Anna Maria Åtta år ock 6 månar gammall, Stina Catarina Fyra ½ år, Sophia Carolina 2 år,
Samt Son Carl Fredric ofödd vid Fadrens död, nu 7 veckor Gammal, Samt Barnen mäd
första Giftet Myndiga Son Jan Eric 21 år ock närvarande vid Bouppteckningen, och Själf
bevakan Sin rätt, Dess Syster Ulrica Eleonora 18 ¼ år, vid Boupteckningen bevilgades ock
afgordes att Barnen arfver lika lott, Bror ock Syster, äfter dess Fader.

Rdr sk
Contana Pänningar finns
   enlit Revärs Banco 50
Guld 5
Silver 32
Tehn 9
Koppar 6 32
Gärn och Bläcksaker 6 20
Slögd-Redskap 1 40
Glas Pauslin ock Stentjeril 1 4
Devärse Husgeråd 5 24
Laggtjeril 5 40
Kjör ock Åker-Redskap 13 40
Kreatur 103 24
Gång ock Linnkläder 26 24
Devarse Saker 4 32
Summan Inväntarge 271 40
Gäld ock Skuld 98 30
Behållning 173 10

Detalj:
Kreatur
ett ungt Sto ett år gammal 15
en Gammal Häst 23 år 10
1 ko Gärtros kallad 20
1 Dito Blomman 16
1 Dito krusan 12
1 Dito Lilgan 10
6. Tackor ock 3 små Lamb 12
1 Galt 2 år ock 2ne 1 år vardera 8
2 st: Höns 24
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År 1864 i Bäcken

År 1864. den 23. mars, förrättades Bouppteckning och wärdering efter Torparen Carl
Fredric Österbergs hustru, Anna Christina Nilsson i Bäcken, under Örby i Bränkyrka
Socken, som afled den 7:e September 1863. och efterlemnade utan Enkomannen 2:ne
omyndiga barn, Dottren Anna Mathilda, född den 21. mars 1847 och Sonen Carl August
den 12:te September 1852.

Rdr sk
Guld 10
Silver 5
(möbler & husgeråd) 71 25
Gångkläder 50
(Åker- och körredskap) 63 50
(Kreatur) 275
(Diverse redskap) 22 75
Summa 497 50
Boets Skulder 210
Behållning Rdr 287 50

Detalj om kreaturen:
4. Kor a 40 Rdr per Stycke 160
1. Häst och 4 Selar 75
2. Tacker 3. Grisar 40

År 1868 i Bäcken

År 1868. den 7. Februari förrättades på anmodan Boupteckning och wärdering efter
Enkan Anna Maria Jonsdotter vid Bäcken under Örby i Bränkyrka Socken som afled den
8 Juni Sistledes år och efterlemnade såsom arfuingen Dottren Cahtrina Christina född
1818. Sonen Carl Fredrik född 1823.

Riksmynt*
3. Klädningar En Kappa 1. Förkläde 10 75 klänning, kappa och förkläde
2. Schalätter 6. Halsdukar 2. Linty 6 50 sjaletter, halsdukar, linntyg (underkläder)
1. Kafte 1. Par Känger 1. Balster 1. Kudde 9 75 kofta, kängor, bolster och kudde
Summa 27
Skulder 57
Öfverstigande Skuld 37 bör rätteligen vara 30

* Anm. avser Riksdaler riksmynt (som bytte namn till Kronor år 1873) och öre
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År 1944 i Bäcken

År 1944 den 9 maj påbörjades och den 19 juli samma år avslutades av undertecknade
bouppteckningen efter åkaren August Verner Laurentius Johansson, från stället Bäcken i
Brännkyrka församling, som, född den 16/10 1882 avled den 3/5 1944 och såsom döds-
bodelägare efterlämnade.

1. änkan Anna Matilda Johansson, född Hedmark (Asplind) och

2. sonen Kurt Verner Johansson, båda boende stället Bäcken.

Kontanter 600
Guld 65
Gångkläder 50
Nysilver 20
Möbler m.m. 370
Hästar och lösa inventarier 15.050
Åkdon och redskap 1000
Fordran och begravningshjälp 220
Inventarii summa kronor 17.375
Avgår begravning skatter 3285 45
Växlar 11.173 39
Boets behållning 2.916 06

Detalj angående kreaturen:
14 draghästar 14.000
2 föl 300
5 kor 500
3 kvigor 180
1 gödkalv 40
30 höns 30
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RÅGSVED

Sammanfattning av de bouppteckningar som berör dem som bodde i torpen.

År Namn Boets boskap

1812 Catharina Andersdotter 1 häst, 2 kor, 4 får, 1 svin

1824 Margreta Persdotter 2 kor (varav en kallades Sköna)

1851 Per Andersson 2 hästar, 5 kor, 1 kviga, 1 kalv, 4 tackor, 3 lamm

1856 Carl Jansson 1 häst, 4 kor, 3 tackor

1856 Chattrina Ingvalsdotter ingen boskap

1904 Karolina Lund ingen boskap

1910 Emilia Charlotta Jonsson 2 hästar, 6 kor, 1 kviga, 2 tjurkalvar, 18 höns

HÖGDALEN

Sammanfattning av de bouppteckningar som berör dem som bodde i torpen.

År Namn Boets boskap

1811 Jonas Jansson 1 häst, 2 kor (Torhälla & Blomstran), 1 tjurkalv, 1 sugga

1816 Anna Staffansdotter ingen boskap

1834 Johan Rosenberg 2 hästar, 4 kor, 5 tackor, 2 svin

1838 Anders Forsmark och hustrun
Anna Åkerberg 3 hästar, 7 kor, 1 tjur, 10 tackor, 6 lamm

1869 Johan Svensson ingen boskap

1874 Erik Andersson 2 hästar, 5 kor, 1 kviga, 1 tjurkalv, 3 får
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Tidningsartiklar fram till 1950

Genom Kungliga biblioteket kan man söka och hitta tidningsartiklar från äldsta tid och
fram till nu. Nedanstående urval gäller de artiklar som berör torpet Bandhagen. Tyvärr
är inte torpet Bäcken medtaget eftersom det sökordet leder till en enorm träfflista som
nästan enbart omfattar oväsentligheter. Sökordet Högdalen ger inga nämnvärda träffar
som berör torpet, men däremot finns en särskild händelse som skedde i Rågsved år
1928 vilken är medtagen nedan.

Bandhagen

1901 den 9 mars Sveriges Egendoms- och affärstidning, annons som också fanns
införd i mars 1902:
Auktioner å kreatur och jordbruksinventarier förrättas af undertecknad å
följande dagar och ställen … vid Bandhagen under Örby säteri i Brännkyrka
socken, fredagen den 15:de mars.

1903 den 20 maj Södertälje Tidning
Svartlösa sommarting, bland annat angående arrendatorn Jonsson som haft
gårdarna Högdalen, Bäcken, Bandhagen, Skotorp och Ektorp samt utarrenderat
dem i sin tur mot ersättning som han själv uppburit sedan flera år tillbaka.

1906 infördes artiklar i olika tidningar om en stridsövning där soldaterna bland
annat passerade Bandhagen.

1910 (och 1911) infördes artiklar i olika tidningar om ett kostsamt huvudspår
för spårvagnar som sträckte sig via Ektorp och Bäcken till slutpunkten
Bandhagen. Anläggningskostnaden beräknas till 240.000 kr.

1912 fanns flera artiklar om stridövningar som passerade Bandhagen.

1918 den 21 maj skrev DN om att brandkåren alarmerades för en omfattande
gräsbrand vid Bandhagen i Örby.

1919, 1921, 1922, 1925, 1926, 1928, 1944 skrevs om orienteringstävlingar
som berörde Bandhagen.

1938 den 26 juni i Svenska Dagbladet:
Campare tros ha tänt vid Bandhagen
En hotande skogsbrand utbröt vid 12-tiden på lördagsmiddagen i Bandhagen
strax intill Bäcken. I den rådande starka vinden fick elden kraftig fart i den
torra skogsmarken och lågorna rände upp mot grantopparna. Ett par ynglingar,
som varsnade branden, alarmerade skyndsamt Katarina brandkår, som först
efter en dryg timmes arbete kunde begiva sig från platsen efter välförrättat värv.
    Eldhärden befann sig drygt en halv kilomter från närmaste vattenpost, och en
slangledning på över 600 mter lades ut genom skogen. Då brandmännen nådde
fram till Bandhagen hade elden hade elden spritt sig över ett femtio meter långt
och cirka femton meter brett skogsområde, och släckningsmanskapet fick
huvudsakligen inrikta sig på att förhindra eldens vidare spridning i den täta
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skogen, vilket också lyckades. Rörande orsakerna till eldens uppkomst svävar
man ännu i ovisshet, dock håller man för troligt, att ett sällskap campare
handskats vårdslöst med elden eller att någon slängt en brinnande cigarrett på
den fnösktorra skogsstigen, som går upp mot Bandhagen från Bäcken.

1938 den 11 okt i DN, radannons:
… tacksamt minne bevarat av oss, syster, barnbarn samt vänner. Bandhagen,
Örby, den 10 oktober.

1942 den 23 nov i Svenska Dagbladet:
… mellan Bandhagen, Högdalsberget och Herrängen. De senaste dagarnas kyla
hade …

1945 den 20 okt i Arbetaren:
… Vilhelm Malm, Bandhagen, Enskede 3.

1947, 1948 skrevs om planerna på den blivande stadsdelen Bandhagen.

1949 den 5 nov i Svenska Dagbladet:
Stockholms stad köper Bandhagen. Preliminära förhandlingar …

1949 den 4 nov i Aftonbladet:
Stockholms stad kommer att av enskilda ägare köpa Bandhagen ett stort … om
stadsdelen kommer att heta Bandhagen låter vi vara osagt …

1950 skrevs många artiklar om att stadsdelen Bandhagen ska bebyggas.

Bäcken

- - - hopplöst sökord - - -

Högdalen

- - - inget som gäller torpet - - -

Rågsved

En enda artikel, se nästa sida.
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Rågsved - Vådadråpet torsdagen den 17 maj 1928

Arbetaren den 18 maj 1928
-------------------------------------------------
Tioårig flicka vådaskjuten.
Dödsolycka på Rågsveds gård i Brännkyrka.
-------------------------------------------------
På Rågsveds gård i Brännkyrka blev en tioårig flicka, Anna Lisa
Andersson, dotter till gårdens innehavare, torsdag afton våda-
skjuten av en dräng, John Conny Reinhold Asplind, 22 år gammal.
Hon träffades i huvudet och dog omedelbart. På Maria sjukhus,
dit hon infördes av ambulansen, kunde man endast konstatera att
livet flytt, och hon blev därefter förd till bårhuset. Asplind hade av
sin husbonde fått låna ett salongsgevär för att skjuta kråkor. Han
hade efteråt ställt det i drängkammaren, och skulle, då olyckan
inträffade ta ur en patron som var kvar i geväret. Av någon anled-
ning brann skottet därvid av. Pipan var riktad mot fönstret och
flickan, som just sprang förbi blev träffad av kulan. Asplind an-
hölls av Brännkyrkapolisen och överlämnades sedan till kriminal-
avdelningen.

Arbetaren den 5 juni 1928
-------------------------------------------------
Dödsskottet på Rågsveds gård.
Olyckshändelse eller grov vårdslöshet?
-------------------------------------------------
    Den 17 maj blev en 9-årig flicka Anna Elisabeth Andersson,
boende i Älvsjö, träffad i huvudet av en förlupen kula på påföljd
att hon genast avled. Poliskammaren har på måndagen beslutat att
med anledning härav vid rådhusrätten anställa åtal mot jordbruks-
arbetaren John Conny Reinhold Asplind. Denna hade vid ½ 7-
tiden på kvällen inne i drängstugan på gården Rågsved, hållit på
med att utta patroner ur ett salongsgevär, varvid skottet gått av.
Kulan slog genom fönsterrutan och träffade flickan Andersson,
som befann sig på gårdsplanen. Asplind skyndade genast ut och
fann flickan liggande på marken utan att visa tecken till liv. I till-
kallades ambulansvagn fördes hon till Maria sjukhus, där det kon-
staterades att hon var död.
    Asplind har vid förhör medgivit att skottet avlossats under det
han hålllit i geväret, men förnekar att han genom vårdslöshet varit
vållande därtill. Han påstår, att skottet gått av utav våda utan att
Asplind kunnat förklara huru därvid tillgått.
    Mot Asplinds påstående står ett vittnesmål av 15-årige gossen
Sven Olof Gösta Törner, som också haft anställning vid Rågsved.
Thörner, som varit i staden, hade kommit hem igen och uppehållit
sig i drängstugan omkring 10 minuter, då Asplind kom in. Thör-
ner hade sett geväret men inte rört detta. Asplind hade uppgivit att
han skulle skjuta kråkor, varför han ur en tändsticksask tagit upp
en patron och laddat geväret samt ställt hanen på halvspänn. Där-
efter hade Asplind satt sig på sängen med geväret i handen och
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med mynningen hela tiden riktad nedåt. Flickan Anna-Lisa hade
då kommit fram till fönstret och tittat in. Asplind hade då lyft
geväret till vänstra axeln utan att helspänna hanen och på skämt
riktat geväret mot flickan. Omedelbart efter det geväret lyftats
hade skottet brunnit av. Sedermera hade Asplind ett par gånger
yttrat till Thörner att icke säga att Asplind siktat på flickan. Vid
första förhöret inför polisen sade heller icke Thörner något här-
om, men sedan inställde han sig själv och talade om saken. Han
hade icke kunnat sova om nätterna sedan händelsen inträffade
utan ständigt sett Anna-Lisa framför sig.
    Asplind har hörts om Thörners uppgifter, men vidhållit sin tidi-
gare berättelse.

Arbetaren den 11 juli 1928
-------------------------------------------------
Olycksskottet på Rågsveds gård.
Målet mot jordbruksarbetaren Asplund före.
-------------------------------------------------
    På tisdagen förekom vid rådhusrättens sjätte avdelning målet
mot 24-årige jordbruksarbetaren John Conny Reinhold Asplind
rörande olycksskottet den 17 maj på Rågsveds gård i Örby, Bränn-
kyrka, varvid arrendator Anderssons 9-åriga flicka Anna-Lisa blev
skjuten till döds. Asplind hade stått inne i drängkammaren, syssel-
satt med att plundra ett salongsgevär, då ett skott brann av och
gick ut genom fönstret, varefter kulan träffade Anna-Lisa, som
lekte på gårdsplanen, i huvudet med påföljd att hon omedelbart
avled.
    Under läsningen av polisrapporten frågade rättens ordförande,
rådman Öberg, om det icke var så, att Asplind på lek riktade gevä-
ret mot flickan.
- Nej, svarade Asplind, detta kunde så mycket mindre falla mig in
som jag visste att geväret var laddat.
    Påvisad det förhållandet att drängpojken Törner, som delade
rum med Asplind, påstått att Asplind satt i sängen och siktade med
geväret mot flickan, förnekade Asplind ändå, att så varit fallet.
Han berättade i detta sammanhang att han i sin barndom - då han
var utan föräldrahem - vistats på skyddshemmet Norrbygård. Där
hade barnen bl.a. fått tälja både gevär, pistoler och knivar i trä,
men alla och även han hade fått sig kraftigt inpräntat, att icke ens
på lek rikta dessa leksaksvapen mot någon människa.
    På frågor, huru Asplind hållit geväret, då skottet gick av, sade
han sig icke riktigt kunna säga detta. Han hade tagit upp geväret
med höger hand, varefter han lagt över det i den vänstra. I samma
ögonblick hade skottet brunnit av.
    Arrendator Andersson, som inställt sig personligen, ville för rät-
ten berätta, att Asplinds uppträdande efter dagen för det olyckliga
skottet icke tytt på någon ånger. En gång hade Andersson sålunda
kommit körande från Huddingevägen till Enskede slakthus, så
Asplind plötsligt uppenbarat sig vid vagnen, hälsat "God dag" och
frågat: "Hur står det till i dag, Andersson", varpå Andersson fått
den uppfattningen att Asplind "kallgrinat" som i skadeglädje.
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    Asplind försvarade sig med att detta sätt att se vore att alldeles
missuppfatta Asplinds avsikter. Det hade nämligen mellan Anders-
son och Asplind överenskommits, att de trots olyckan skulle mötas
utan agg och försöka vara vänliga mot varandra.
    Andersson berättade, därom tillfrågad, att han haft geväret i 6 à
8 år och att det därförut innehafts av hans broder. Då hanen stod
på halvspänn måste man enligt Anderssons uppgift trycka mycket
hårt på avtryckaren för att skottet skulle gå av. Rörande Asplinds
förhållande under sin tjänst på Rågsved gav Andersson honom de
bästa vitsord. Han hade varit ordentlig och arbetsam och sprit an-
vände han aldrig.
    På begäran av åklagaren uppsköts målet till den 24 juli, då vitt-
net Törner skall höras.

Arbetaren den 25 juli 1928
-------------------------------------------------
Olycksskottet i Brännkyrka.
-------------------------------------------------
Vid rådhusrätten handlades på tisdagen ånyo målet mot jordbruks-
arbetaren John Conny Reinhold Asplind, åtalad för olycksskottet
på Rågsveds gård i Brännkyrka, vilket skott blev nioåriga flickan
Anna-Lisa Anderssons död. På tisdagen skulle ha hörts ett vittne
till händelsen, men då detta vittne icke anträffats, uppsköts målet
på tre veckor.

Arbetaren den 31 okt 1928
-------------------------------------------------
Genom vårdslöshet vållande till annans död.
-------------------------------------------------
Jordbruksarbetaren John Conny Reinhold Asplind dömde på tis-
dagen av rådhusrättens sjätte avdelning till tre månaders fängelse
för vållande till annans död. Asplind hade suttit inne i drängkam-
maren på Rågsveds gård i Brännkyrka och fingrat på ett gevär,
varvid ett skott brunnit av. Kulan gick ut genom fönstret och
träffade 9-åriga flickan Anna-Lisa Andersson i huvudet med på-
följd att hon omedelbart avled. Rätten ansåg, att Asplind genom
slarv och vårdslöshet varit vållande till olyckan.

En helt annan händelse som berörde dråparen året därpå

Arbetaren den 31 okt 1929
-------------------------------------------------
Huvudstabråket.
-------------------------------------------------
Karlsson gick och talade med flera personer, innan massan drog
sig mot Stockholmsvägen, förstod Pettersson, att han talade om
den väntande bussen från Hässelby, ty han nämnde något om bus-
sen och pekade mot vägen. Så snart bussen passerat, återvände
folket till garageplatsen. När Karlsson tillsades avlägsna sig och
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folk tillsade honom att icke uppträda dumt, sade han: "Jag kan dö,
om det är så". Han tycktes då vara fullständigt i extas. Senare träf-
fade Larsson Karlsson och bussföraren Karl Herbert Fridlund och
uppmanade dem att avlägsna sig, varvid de svarade snäsigt.
    Polisman Nils Perner har i huvudsak gjort samma iakttagelser
som Nessén och Larsson. Liksom övriga polismän uppskattar han
folkmängdens storlek till 2,000 à 3,000 personer.
    Överkonstapel Nils Gustaf Viktor Lindgren har bl.a. sett att
Karlsson vägrat avlägsna sig på tillsägelse av polismän.
    Karlsson, som är född 1890, medger, att han delat ut blockad-
lappar, men förnekar, att han klistrat dem på bussar. Han förne-
kar, att han uppmanat folk att bege sig från bussplanen och Blen-
dagatan till Stockholmsvägen för att demonstrera mot Hässelby-
bussen. Till Pettersson sade han, att det kunde bli tråkigt för Pet-
tersson att köra de nyanställda chaufförerna, men att han förstod,
att Pettersson var tvungen därtill med hänsyn till sina droskrättig-
heter. Karlsson medger, att han på Nesséns och Larssons uppma-
ning att avlägsna sig, högljutt frågat, om det icke var en allmän
gata, men uppger, att han avlägsnat sig, då några personer, stående
på Torsburgs tomt uppmanat honom därtill, och förnekar, att han
sagt, att han skulle gå, först om folkmassan tillsade honom. Han
förnekar även, att ha kastat sten eller eljest vårdfört sig mot per-
son eller egendom.

Fridlund, som är född 1901, har berättat, att han skjutsade flera
personer i motorcykel från Huvudsta till Haga utan att taga någon
betalning. Endast vid ett tillfälle på kvällen var han vid Blendaga-
tan men gick åter till Stockholmsvägen. Här blevo han och andra
av polisen drivna upp på en tvärgata. Därefter följde han folk-
mängden tillbaka till vägen och gick över järnvägen vid järnvägs-
bommarna. Så snart han kom fram till stationshuset, träffades han
av ett slag i huvudet. Han fördes i ambulans till sjukhus. Hela
tiden på kvällen var han i sällskap med sin fästmö. Han förnekar
all delaktighet i stenkastning eller annat våld, han förklarar också,
att han icke uppmanat därtill och icke visat polisen ohörsamhet.
    Skadegörelsen på bussar och det hus, mot vilket sten kastats, be-
räknas till omkring 130 kr.
    Larsson anhöll på kvällen på Stockholmsvägen grovarbetaren
John Conny Reinhold Asplind, född 1906, vilken Larsson säger
sig ha sett böja sig ned och taga upp en sten. Asplind har berättat,
att han endast av nyfikenhet gått ut i samhället på kvällen. Då han
på Fredsgatan stod och talade med några personer, kommo några
polismän från Stockholmsvägen; de andra sprungo, men Asplind
stod kvar. Polismännen sade: "Undan djävla buse" och samtidigt
fick han ett sabelhugg. Han tillsades avlägsna sig, men förmodli-
gen tyckte polismännen icke, att han gick fort nog, ty de förde in
honom på en gård, kastade omkull honom och gåvo honom 12 à
16 slag med sablarna. Han fick dock ej annan skada därav än blå-
märken. Han gick åter ut på Fredsgatan. Medan han stod där i
samspråk med två ynglingar, kom Larsson från Stockholmsvägen
och vände bakifrån Asplind helt om. I detsamma slog en annan
poliskonstapel Asplind med battongen över munnen, så att två
tänder lossnade; blodvite uppstod dock icke. Härpå anhölls Asp-
lind. Han erkände då, att han haft en sten i handen, men förnekar
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nu detta och förklarar erkännandet bero på att han blivit vimmel-
kantig då han föll omkull av battongslaget.
    Larsson och konstapeln i hans sällskap Nils Johan Kraft ha båda
berättat, att Asplind höll en sten i handen, när han anhölls och på
polisstationen erkänt, att han tagit upp en sten "därför att andra
gjorde det", men utan avsikt att kasta den. Kraft har medgivit, att
han vid anhållandet möjligen utdelat något battongslag mot någon
av de personer, som trängde sig på honom och Larsson, men han
tror icke, att något slag träffat Asplind. Såväl Larsson och Kraft
som Nessén, vilka var på polisstationen, då Asplind infördes, för-
klarar, att Asplind då varken klagade över någon misshandel eller
företedde spår av någon sådan.

Personerna

dråparen
John Conny Reinhold Asplind, hamnarbetare och gjutare, född 11
aug 1906 i Solna, gift 16 nov 1957 med Gertrud Erika (f. 1908-
06-20 i Småland), änkling 26 jan 1971, dog 22 juli 1977 i Häger-
sten. Äktenskapet blev barnlöst.

vittnet
Sven Olof Gösta Thörner, ingenjör, född 24 dec 1912 i Jämtland,
gift 23 mars 1940 med Ada Matilda Thörner, dog 14 febr 1972 i
Jämtland. Äktenskapet blev barnlöst.

den dräpta
Anna Elisabet Andersson, född 19 sept 1918 i Uppland av Petrus
Emanuel Andersson och Elvira Ottilia Eriksson, som det äldsta av
deras fyra barn, dog 17 maj 1928. Familjen flyttade från Ågesta i
Huddinge sn till Brännkyrka sn i dec 1925, där det står "Rågsved"
inskrivet med blyerts som ett tillägg, men enligt mantalsboken för
åren 1991-1926 så tycks de snarare ha bott under Älvsjö gård,
men Rågsved tillhörde Älvsjö gård och enligt tidningarna så var
det hennes föräldrar som arrenderade Rågsved samt att både Asp-
lind och Thörner var anställda på gården som drängar.
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Anekdoter

Tunnelbanan kommer

Tunnelbanan invigdes 1951 i Stureby, 1954 i både Bandhagen och Högdalen,
1959 i Rågsved och 1960 i Hagsätra.

Ett minne från Rågsved och Högdalen

Klippt från ett inlägg på facebook:
En liten berättelse angående torpet i Rågsved: Det var en kvinna jag pratade med
1981, då 97 år gammal, hon var alltså född 1884! Hon berättade att hon som
liten flicka föddes på torpet och hon hade sedan hon kunde lära sig gå fått i upp-
gift att gå och hämta mjölk från granngården Högdalen då deras egen ko dött. De
var mycket fattigt och de hade inte pengar att köpa en ny. Pappan arbetade som
dräng och allt i allo på gården och de hade självhushåll. På somrarna fick hon gå
barfota eftersom det var dyrt med skor och det fanns många syskon. En gång om
året fick de åka med in till Stockholm på besök med häst och vagn och de stun-
derna mindes hon med glädje eftersom det var festligheter på gång. Då fick de för
en stund glömma allt fattighet och elände.

GAS-explosionen den 2 aug 1957 vid Skebokvarnsvägen 282

Gas exploderade när den 66-
årige pensionären Erik Norman
begick självmord på fredagens
eftermiddag genom att öppna
gaskranarna i sitt kök på
Skebokvarnsvägen 182.
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Saxat från Dagens Nyheter dagen därpå:
Anm. Nedan sägs adressen har varit Skebokvarnsvägen 182, men detta är en adress där det omöjli-
gen kan ha inträffat, men nr 282 stämmer väl med bilden och dess bakgrund.

Nio familjer förlorade sina hem vid 15:30-tiden när tegelsten och cement
regnade över lekplatsen när ytterväggen slets loss, varvid två små flickor (Anita
och Elisabeth; en bild i DN visar Anita med huvudbindel och nalle) fick skärsår
och skadades av splitter och blödde ordentligt, men som kunde hämtas på sjuk-
huset av sina föräldrar senare under kvällen. Bland alla vittnen kan en i synner-
het nämnas:

"Ute på lekplatsen befann sig fruarna Maj Bohman och Marianne Uhlin
tillsammans med sina barn. Båda bodde också i 182:an. Det var rena
slumpen som avgjorde att fru Uhlin var ute. Hon hade varit i affären
och skulle gå upp till sin lägenhet då hon beslöt att låta sin 13-månaders
dotter Annette få vara ute ett slag. Hon ställde sin kasse i portuppgång-
en och bort mot lekplatsen. Hon hade knappt satt Annette i babygungan
förrän explosionen kom. Stora stycken ur väggen slungades ut från
huset, och det blev några skräckfyllda ögonblick innan hon förstod att
hon och Annette klarat sig."

Detta mindes min mamma och hon var där och såg skadorna tillsammans med
sina väninnor.

Dråpet på Bea-plan

Troligen var det 1963 eller snarare 1964  eller 1965 som min pappa berättade
om en hemsk händelse som inträffat under viadukten vid Beaplan, eller Sjösa-
torg som det egentligen heter, mellan Bandhagen och Högdalen, alltså under
Sjösavägen vid nr 45 / 57. Där var det en stor blodpöl som vi passerade förbi
och då fick min bror och jag höra att en man stuckit ihjäl en kvinna med kniv.
Nu långt efteråt har jag försökt hitta något om den här händelsen, men utan
resultat. Inte heller känner mina vänner och bekanta till något. Så om du som
läsare vet något mer, kontakta mig gärna.
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Är man född i Högdalen och uppvuxen i Bandhagen samt har gått i Bäckahagens skola,
så finns det många tankar som berör den här tiden. Nedan följer ett kåseri.

Drömslottets bakgård

När jag i pensionsåldern studerade de svartvita bilderna från tiden runt 1950-
talet på de framväxande förorterna, så upptäckte jag att de skvallrade om en
makalös optimism. Det förstod jag inte förrän jag studerade samtida kartor över
Brännkyrka socken strax söder om Södermalm i Stockholm, men det var inte
första gången som en stor förändring skedde. Under sen medeltid splittrades
adelns gods och omvandlades till familjegårdar. De låg utspridda i landskapet
och var förhållandevis få, eftersom de bördiga markerna inte var tillräckligt
stora för att gynna fler. Endast Årsta kom att bestå som en adlig sätesgård.

Sedan kom en gyllene period för adeln på 1600-talet, vilka gärna ville bo så
nära den kungliga huvudstaden som möjligt. Överallt köptes gårdarna upp och
slogs samman till säterier som blomstrade i ett sällan skådat överflöd efter rika
krigsbyten från 30-åriga kriget och andra förmåner som tillhör dem. Då kunde
den jordlösa allmogen få arbete på säterierna mot uppehälle i form av mat, hus-
rum och kläder, men deras antal ökade successivt. Därmed var tiden mogen för
byggandet av långt över hundra torp på säteriernas utmarker där vallhjonen
haft sina sovställen sedan urminnes tider medan boskapen betade och idisslade
även om det var långt hemifrån. För att bli ännu rikare erbjöd säterier sina
underlydande tjänstehjon att få bosätta sig på dessa avlägsna platser. Där fick de
bo året runt mot en skälig arrendeavgift. Redan under slutet av 1500-talet an-
lades enstaka torp och detta kom att fortsätta långt in på 1700-talet.

Med tanke på att det nästan bara fanns kala berg och hemska mossmarker över-
allt, så hade man verkligen ansträngt sig till det yttersta för att anlägga så många
torp som möjligt längs dalgångar eller på slättland med frodiga grästuvor. Livs-
villkoren blev vida bättre, men det gällde inte allt. Torparnas familjer fick vis-
serligen en egen ytterdörr och murad spishäll, men de kunde inte alltid livnära
sig på torpens marker utan fick göra dagsverken på säterierna, eller de stora
faktorierna som växte upp under 1700-talet. Sådana arbetsplatser var något
fullständigt nytt, men deras betydelse var marginell till slutet av 1800-talet. Då
först lockades ett otroligt stort antal människor från landsbygden till städerna
för att söka lyckan vid industrierna. Men torpen kunde inte ta emot fler männi-
skor. De hade enligt källorna redan extra inneboende som kallas drängar, pigor,
statare, arbetare, änkor och fosterbarn. Så befolkningsökningen uteblev på
exempelvis Örby utmarker, men blev desto större inne i Stockholm. Således
blev det egentligen ingen förändring för folket förrän i början av 1900-talet. Jo,
det blev det visst. Förutom att man drog fram räls till spårvagnar så planerades
enorma villastäder runt Stockholm redan från 1890-talet. Det började i områ-
den som Enskede och Örby där hundratals familjer fick chansen att låna pengar
till byggandet av egna hus på friköpta tomter, även om de drog på sig skulder
för resten av livet. Detta erbjudande var något otroligt sensationellt. Att dels ha
lönearbete och fast anställning, dels bli betrodd och få stora lån så man kunde
köpa ett hus med tomt. Följden blev att dessa gynnade arbetare kände sig som
nyrika aristokrater, i synnerhet om man hade tillgång till en bil. Men en cykel
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räckte långt för de allra flesta. Klädda i kostym och hög hatt på söndagarna så
lärde de sig att bo sida vid sida med jämlika grannar i något som aldrig funnits
tidigare - villaområden. Somliga hade äppelträd och krusbärsbuskar, andra ville
hellre ha päron och körsbär, men alla hade brevlåda och ytterbelysning. Kvin-
norna levde visserligen som förr, men nu hade de en köksspis som värmde kast-
rullerna utan ved, såvida man köpt gaspolletter. Lika märkligt var det att husens
värmepanna eldades med olja från främmande länder, samt att rummen blev
upplysta enbart genom att man tryckte på en knapp intill dörren. Detta erbju-
dande till både unga och gamla familjer blev så lyckad att tjänstemännen som
planerade Stockholms utveckling inte kunde hejda sig när de ritade in nya
tomter på alla tänkbara och otänkbara ställen söder om Enskede och runt hela
Örby. De visste att så länge varje fyrkant på kartan förseddes med vatten och
avlopp samt låg nära en busshållplats, fanns det inga begränsningar var folk
kunde bo. Det var ytterst nära att projektet hann börja när någon plötsligt satte
stopp för dessa enorma framtidsdrömmar.

Orsaken var absolut inte att man ville falla tillbaka till den dystra verklighet
som gällt under tidigare sekler, med ensamliggande torp där familjerna själva
fick lov att tillverka hushållets smör, ost och julkorvar. Tvärtom! Det fanns
faktiskt en dröm som var ännu större. Genom att snegla på andra länder där
utvecklingen hunnit längre, såg man en unik möjlighet att göra det omöjliga,
nämligen att bygga riktigt stora hus i sten och finansiera dem på annat sätt, så
folk slapp köpa dem och istället kunde hyra sitt boende per månad. Då berördes
även de allra fattigaste och eländigaste familjerna, som det fanns gott om. Något
liknande hade man aldrig hört talas om. En fantastisk idé. Inte nog med det.
Husen skulle bli hisnande att skåda. Rena underverken. Som minst fick de 3
våningar, vissa ända upp mot 10 våningar och bli högre än kungliga slottet.
Många med en enastående längd eftersom flera hus sammanbyggdes, men de
fick behålla var sin ingång, tillika gemensam trappuppgång till bostäderna.
Tanken var svindlande. Ingen hade sett något liknande tidigare. Skulle folk upp-
skatta ett så främmande och säreget boende? Utan att invänta det självklara
svaret planerades nya stadsdelar runt Stockholm, vilka sedan blev kallade för-
orter eller sovstäder. Med rasande fart byggdes tusentals och åter tusentals
lägenheter som hyrdes ut till den växande folkhopen som mestadels var
bostadslösa eller trångbodda, vilka strömmade in från landets alla delar och
krävde både jobb och någonstans att bo.

Det som erbjöds var nästan overkligt. Ett boende bestående av ett eller två rum,
eller måhända tre eller fyra rum om man var välbärgad och hade en fin titel i
telefonkatalogen. Här ingick ett kök med kylskåp samt tvättstuga i nedervåning-
en. Inte nog med det. Ett sopnedkast ute i trappan samt källare eller vindförråd
fanns också, för alla syltburkar och gamla serietidningar som inte fick plats i
lägenheten. Framtidsdrömmen var så påtaglig att många hus förseddes med all-
männa lekplatser samt garage för dem som hade råd att skaffa sig en bil som de
ville skydda mot naturens smuts. Därmed var det inte slut. Med tiden erbjöds
mängder med nyheter och moderniteter som ökade levnadsstandarden. Att ha
telefon sågs inte som lyx utan en självklarhet, liksom radio fastän vissa fortfa-
rande hade hörlurar. Alla som flyttade till förorterna var lika lyriska att de fått
lyckan att bli födda under denna enastående tid. En ytterligare förmån var att
man numera kunde göra en diskret familjeplanering som ingen pratade högt
om. Den medförde att varje familj bara fick så många barn som man ville ha.
Idealet för många blev 2 barn. Det räckte. Fler kunde inte mödrarna hålla i
handen när man gick runt på de stora torgen som byggdes intill tunnelbanans
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nya hållplatser vilka invigdes på 1950-talet. Här kryllade det av spännande
skyltfönster på ett stenkasts avstånd från de väl tilltagna parkeringsplatserna.
Med en garanterad månadslön, några veckors semester och billig sjukvård kun-
de man spendera alla sina pengar som blev över i det stora utbudet av affärer
och konditorier i förorternas centrum, vilka liknade storstädernas vimmel av
handel och kommers, men som erbjöd så mycket mer när det var dags för rea-
priser.

Samhällets förtroende för medborgarna framstod som betryggande när röst-
rätten infördes och motboken togs bort. Hädan efter kunde man alltid bjuda
sina åldrade föräldrar på en grogg eller utländsk likör till kaffet. Då kunde man
passa på att skryta över att man tillhörde den moderna generationen som fått
det så oerhört mycket bättre än vad svenskarna någonsin hade haft. Likaså blev
hälsan allt bättre i genomsnitt, liksom medellivslängden ökade för varje år.
Aldrig någonsin hade man kunnat planera ett långt liv från vaggan till graven,
där etapperna visserligen var givna via folkskolan och kanske realskola och
yrkesskola, som dåtidens gymnasium kallades, innan arbetslivet tog över ända
fram till dess att pensionen betalades ut för lång och trogen tjänst i statens tjänst
som skattebetalare och laglydig undersåte. Från och med nu kunde man välja
yrke alldeles fritt, men också byta närhelst man ville. Nåja, i praktiken berördes
inte alla av detta, eller ens ett nämnvärt antal, men illusionen fanns där som en
svävande ballong som alla såg upp till, förutsatt att den inte sprack - vilket
skedde ibland när arbetslöshet och lång sjukledighet förändrade villkoren.

Alla kvarblivna minnen från förr, när torpen dominerade landsbygden, stärkte
bilden att det svenska samhället nått ända fram till sagans drömslott och att det
fanns på riktigt. Det blev till slut en självklarhet som gällde alla. Bara ett par
generationer tidigare hade en stor del av folket tvingat flytta snart sagt varje
höst mellan olika statararbeten och skiftat boende mellan torpen samtidigt som
barnakullarna växte vart och vartannat år. Att ha råd med mat var den enda
väsentliga målsättningen. Drömmar fick man ägna sig åt på natten, eller när
man dog. Allting som förmådde förändra deras eländiga levnadssätt var onekli-
gen till det bättre. Med sådana tillbakablickar kunde husfadern slå sig ner i var-
dagsrummet i lugn och ro, stoppa pipan med jungfrulig tobak från de bättre
distrikten i fjärran Nordamerikat och låta röken få spridas såväl hemma som i
gemensamma kontorslokaler för att främja välstånd och hälsa. Utan tvivel skulle
den omåttligt höga levnadsstandard strax avlägsna all osämja, missunnsamhet
och kriminalitet. Vem behövde begå något olagligt när allt det goda fanns inom
räckhåll på laglig väg?

Fast ifall något inte längre kan bli bättre, kan det i varje fall bli sämre. Chocken
blev stor och omruskande när läkarna upptäckte att tobak var farligt. Väldigt
farligt! Eller att folk som bodde i moderna lägenheter inte alls blev gladare och
trevligare mot varandra, eller ens att brottsligheten gick ner. Tvärtom tycktes
avundsjukan ha nått nya rekord, eftersom alltför många blev högfärdiga och
ville vara ännu bättre och ha mer. På samma sätt visade statistiken att inte bara
de fattigaste i samhället utan många av de rika på ett utstuderat sätt lyckats
finna nya knep för att roffa åt sig andras pengar och rikedomar, alltifrån grova
bankrån till listiga bedrägerier. Parallellt blev försäkringar en allt vanligare ut-
gift i hushållskassan. Som tur var valde de flesta att stanna hemma i köket och
inte titta ut mer än nödvändigt, för nu hade isoleringens tid kommit. Borta var
känslan att man kämpade tillsammans, hur mycket det Socialdemokratiska
arbetarpartiet och dess syskonpartier än försökte övertyga folket att de skulle
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stå upp tillsammans och vara enade för att få igenom nya reformer. Om vadå?
Minska räkningen hos tandläkaren, eller höja pensionen, eller att lyssna på det
gamla kyrkliga budskapet att leva tillsammans i kärlek och välvilja? Det fungera-
de ju inte ens på den katolska tiden, ännu mindre under statskyrkans försorg
där löftet om en renande skärseld inte kändes så lockande. Återigen fick alla
lägenhetsinnehavare en bekräftelse på att människor ständigt upprättar sociala
hierarkier och rangordning samt styrs av pengar. Kronor och öre, eller en nyut-
skriven check som gick lika bra. Anledningen tycks vara väldigt enkel. Egent-
ligen avskyr vi varandra, eller saknar åtminstone empati. Inte gentemot alla, för
jag gillar mina gamla vänner från skoltiden, men kanske inte så många andra.
Fast att känna medömkan bara för sakens skull? Varför skulle vi göra det? Att
respektera folk i allmänhet är aldrig fel. Men att tycka om dem? Nej, absolut
inte, såvida det inte finns särskilda skäl. Alla bär vi på en tio-i-topp lista inom
oss, där vi vet vilka vi gillar mest. Det är inget som går att förändra med röst-
sedlar, mutor eller en middag på Grand hotell. Kort och gott bär vi på samma
gener som under istiden när människor flockades i mindre grupper och vårt
sociala beteende permanentades för alltid. Sådant går inte att ändra med lag-
stiftning eller bannor.

Hur som helst så fanns det fortfarande mycket att uppnå, särskilt för dem som
blivit födda med ett överflöd av energi och som var frispråkiga och envisa. För
alla andra kändes samhället mest som ett maktspel utan andra vinnare än de
som fick trygga poster som gav god lön och hög prestige. Alla andra fick nöja
sig med att vara avundsjuka och söka lyckan i dagdrömmarna. Visserligen ville
alla synas och bli bekräftade, men nästan ingen hade tid längre med sina med-
människor. Istället hade man fullt upp med TV och dagstidningar som omtalade
händelser ute i världen, där Konsums extrapriser på falukorv konkurrerade med
USA:s månlandningar.

Det enda som var sig likt från föregående sekler var spriten. Alkohol, oavsett
vad det stod på etiketten. Ja, en halvböj och andra raka rör, om du förstår vad
jag menar. Den kunde alltid lindra de negativa effekterna när hjärnan stannade
som en följd av mobbing eller ångest, eller man bara kommit till insikt att allt
kanske inte var så bra som det borde ha blivit. Detta var det enda som var sig
likt från förr, fast numera smög man med sina välfyllda kassar och lade gärna
brännvinet i portföljen innan man lämnade Systembolagets lokaler. Så var det
inte förr. Då skedde allting öppet. Från morgonsupen till ett glas fyllt till bred-
den vid sen afton och läggdags, både för drängar, pigor, herrefolk och alla deras
barn samt gamla tandlösa kärringar och gubbar. Även spädbarn gudskelov, så de
inte skrek så mycket. Ingen undantagen. Då skådade man den allsmäktige härs-
karens salighet som doldes ovan himlavalvet, för tankarna rensades från vrede,
agg och sorg, så fromhetens milda lenhet bredde ut sig i sinnet när bördorna
upplöstes. Må detta tillstånd få råda i all evighet. Amen.

För alla som inte har råd att bli alkoholister finns ett annat nöje som är betyd-
ligt mer tillfredsställande. Denna förlustelse bjuder naturen på alldeles gratis,
för i annat fall skulle det inte ha blivit några barn. Trots prisskillnaden så har
dess popularitet dalat, i synnerhet när leken ska ske parvis. Detta avspeglas vid
frukostborden som ändrat karaktär under det senaste seklet. Förr kunde hus-
mor ställa fram ett enda grötfat där alla i hushållet åt med sin egen sked. Samma
antal gäller nu också, men efter en period när alla fick en egen skål så har istäl-
let antalet hungriga minskat. I de allra flesta köken sitter numera bara en enda
person och dricker sitt kaffe om morgonen. Alltså utan att ha haft någon lek-
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kamrat på nätterna. Tidningsbuden borde kunna skvallra om att halva stan
tassar omkring framåt gryningen på väg hem utan att vilja synas, men så är det
inte. Således är det onekligen ett under att varenda plats på daghemmen är
upptagen, vilket inte är lika märkligt när det gäller fyllecellerna en fredagskväll.

Det lär ha funnit ett tredje sätt, men det har jag glömt bort. Förmodligen något
om att samla frimärken, räkna flyttfåglar eller köra EPA-traktor. Nej, nu minns
jag. Det var en gammal farbror som påstod att hårt kroppsligt arbete, med spa-
de och spett eller något sånt, minsann kunde ge en motsvarande upplevelse.
Fast nu lever han inte längre, så han tog med sig hemligheten i graven.

Ingen vågade säga det rent ut, men allt fler tittade misstänksamt på varandra för
de ansåg att något väsentligt saknades. Ja, något självklart som borde ha funnits
där från början. Såsom ett vänligt ord eller bara ett leende, eller ännu värre, en
vänskaplig kram utan hemliga avsikter eller förväntningar. Fast det kunde man
ju inte ta emot av vem som helst. Då blev man anklagad för förargelseväckande
beteende och koppleri. Frågan kvarstod huruvida något blivit galet och snett,
eller om allting verkligen var så bra som alla påstod. Det fanns nämligen ett
magiskt ord som bara inträffade på biograferna. Lycka! Den uppenbarades alltid
strax före slutet, men hade aldrig fått någon stabil grogrund hemma i Sverige.
Nåja, nu ska jag inte överdriva. En vacker vårdag i början av 1950-talet plop-
pade lyckan upp lite överallt just när folk strömmade till från hela landet och
flyttade in i exklusiva lägenheter med varmvatten och dass inomhus. Dessutom
stängde man in sig med dörrar som hade brevinkast, så man inte missade rekla-
men om nya tekniska produkter, extrapriser och godsaker med nya smaker. Det
finns fortfarande mängder med människor som upprepar sitt mantra att de är så
lyckliga, i synnerhet sedan de har fått ett sjutillhållarlås så de känner sig riktigt
trygga, eller att vaktbolagen gör en runda varje kväll för att försäkra de boende
att allt är lugnt, eller att de har köpt en bil så de slipper cykla på parkvägarna
om kvällarna, eller att de firar årsdagen av sin skilsmässa som var det bästa de
har gjort. Motsatsen finns också bland deras grannar. För ett okänt antal som
aldrig deklarerar sitt själsliga hälsotillstånd bleknade glädjen tämligen fort. Efter
några julfiranden med hela släkten samlad i tvårummarens nyköpta möbler med
mjuk stoppning och allsång på radion, ebbade lyckan ut och försvann. I vissa
fall blev det värre än så. Ensamheten ekade i portuppgångarna. De enda som
höll ställningarna var skvallerkäringarna som stod bakom gardinerna och syna-
de alla som vågade röra sig i närheten. Förutom dessa giganter vad gällde minne
och synfält, var det allt färre som visste vad grannarna hette eller var det jobba-
de någonstans. De vardagliga samtalen upphörde innan de börjat och ersattes
med korta och artiga hälsningar som entonigt hostades fram medan man gick
vidare med blicken mot trottoaren.

Men vem vill klaga? Bortsett från allt sådant, så var ju friheten total. Alla fick
göra vad de ville innanför lagens ramar. Det gällde allt. Till skillnad från förr så
behövde man inte träffa andra än familjen och arbetskamraterna, såvida man
ville hålla sig för sig själv och det ville man ju. För de ogifta och de som hade
ensamarbete blev det förstås en ofrivillig tystnad, men det är inget att bry sig
om. Sådana dystra insikter mildras med lätthet genom alkohol, tabletter, miss-
handel, våldshandlingar, kriminalitet eller något annat som dämpar och avleder
plågorna en stund. Eller varför inte gå på en fotbollsmatch och vråla och skrika
ett par timmar, så hjärnan blir balanserad igen. Tja, ett modernt samhälle erbju-
der faktiskt mängder med alternativ, varav de flesta svävar på gränsen till det
olagliga.
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Nåväl, vad nästa steg skulle bli i utvecklingen hade ingen kunnat förutsäga, men
svaret var ganska givet. Förr i tiden hade de arma stackars barnen fått uppfostra
varandra, i synnerhet om man bodde i ett avlägset torp med långa avstånd till
grannar och andra lekkamrater samt där mor och far var ständigt upptagna med
slitsamma dagsverken på säterier och gods minst sex dagar i veckan, så hela
familjen kunde gå i kyrkan den sjunde dagen och be till Gud (att alla dessa små-
djävlar i ens närhet på jorden må pinas och dö riktigt långsamt, särskilt giriga
översittare och andra förtryckare). Denna primitiva barnskötsel som saknade ut-
bildade pedagoger från universitet hade lyckats långt över förväntan, eftersom
dessa oerfarna själar med bevarat barnasinne förstod varandras problem och
insåg vad deras syskon behövde och strävade efter. Inget är som syskonkärlek.
Tyvärr fungerar den som bäst när antalet vida överstiger det som är normalt hos
familjer som erbjuds preventivmedel. Med folkhemmets moderna familjepolitik,
där lägenheterna anpassats till högst två barn, försvann den möjligheten. Istället
uppstod ständigt trätor mellan syskonparen. Förr bodde upp mot tio ungar i
samma rum, men nu var två per lägenhet åtminstone ett barn för mycket. I gen-
gäld drällde det med barnfamiljer i varenda kvarter.

Därmed uppstod ett nytt mönster. Från och med nu kunde man strunta i sina
dumma syskon och enbart umgås med dem man trivdes med. Ihop med den fria
uppfostran, där barnen ansågs kunna vägleda sig själva (ty Gud finns i allas hjär-
tan och leder till himmelska insikter, även om den passerar kriminalvårdens
galler, eller en enkelbiljett i Nybroviken), så var detta något fullkomligt nytt och
obeprövat. Resultatet visade sig strax. Barnens uppfinningsrikedom och ständi-
ga försök att hitta på något nytt för att förströ sig en stund, men samtidigt und-
vika upptäckt, tog aldrig slut. Huruvida detta ska kallas bus och skämt, eller
otillbörligt utnyttjande, sextrakasserier, organiserad svart marknad, eller bara en
form av självbejakande illdåd där man inte längre brydde sig om sina medmän-
niskor utan blott och bart infriade sina egensinniga djuriska önskningar, det får
någon annan avgöra.

Det dröjde inte länge innan den första generationen med förortsbarn visade vad
de förmådde och vilka mål de ruvade på. Då tänker jag inte enbart på gossarnas
djärvhet att bryta med sina föräldrars urgamla traditioner genom att klä sig i
blommiga skjortor och anamma den långhåriga ungdomskulturen samt komma
med fredsbudskap och bära på symboler för antikärnvapen. Nästa steg vågar jag
knappt nämna, för där stod Ebba Grön på scen och jämförde "Staten och kapi-
talet" medan vakterna försökte skydda alla i publiken som ville göra revolt. Men
var det inte just de besjungna som lät bygga förorterna där dessa punkare och
rödstrumpor växte upp? Var någonstans hade de annars befunnit sig? Det känns
som ett negativt ekorrhjul, där förtvivlan och arrogans sprids vidare genom
återkommande nödlösningar. Är det så vi ska se på förorterna?

Låt mig få ta ett exempel angående förortsbarnens frustrationer. För att få bort
de håglösa ungdomarna från gator och torg, vilka inte förstod charmen med
den nya tidens tänkande och dess briljanta lösningar, tog samhällets ansvariga
inom den sociala omsorgen i riktigt ordentligt. Följden blev att man byggde
ungdomsgårdar. Därmed var problemet löst. Ja, verkligen, i varje fall för stun-
den. De avskyvärda ungdomarna som var en styggelse för sin tid försvann
genast in i sina rökiga lokaler. Bättre kunde det inte bli. Nöjda och belåtna åter-
gick statens tjänstemän till sina trista skrivbord efter att ha fått tyst på skrikiga
ungdomar som inte förstod sitt eget bästa.
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På Bäckis ungdomsgård där jag själv hängde för jämnan, var det osedvanligt
lugnt. Ja, det lär ha varit den lugnaste i hela Stockholm. Inte ett enda slagsmål
och ingen fylla. Inte ens någon snedtändning eller ambulansutryckning. Men
det fanns ungdomsgårdar i närheten som var annorlunda. I Högdalen tröttnade
ledningen på ungdomarnas destruktiva beteende, så de förbjöd öl inne på ung-
domsgården, alltså på vanliga vardagar. Ifall man går så långt i reglementet, då
får man skylla sig själv. Effekten uteblev inte. Genast tvingades man tillsätta två
vakter vid ytterdörren, men det hjälpte inte. Ungdomarna bråkade och slogs
dels med vakterna, dels med varandra. Ett försök med fyra vakter gav inte hel-
ler önskad effekt. Möjligen var det ännu värre i Rågsved som snabbt döptes om
till Drogsved i folkmun, eftersom alla visste att knark såldes öppet utan att poli-
sen vågade göra något. De satt stillsamt i parkerade radiobilar på sina gamla
vanliga platser och låtsades spana, men ingen gick ut för att kroppsvisitera, eller
ville störa allt olagligt som pågick helt öppet framför dem. Helt fritt. Med andra
ord hade den moderna friheten nått ända hit.

De destruktiva ungdomar som inte söp eller knarkade, fann lyckan genom att
sniffa eller snatta i affärer som hade dåliga kontrollanter, eller vars butiksföre-
ståndare var alldeles för rädda för att ingripa. Omvänt fanns det fiskaffärer som
kände till ungdomarnas önskemål. Plötsligt började de sälja öl och fick ringlade
köer med minderåriga inför helgerna, tills politikerna visade sin handlingskraft
och förbjöd mellanölet för få bort allt missbruk. Åtminstone det som gällde
mellanöl. Vissa ungdomar gick betydligt längre och ägnade sig i smyg åt rent
kriminell verksamhet för att finansiera sitt missbruk, eller bara för att få en
stund underhållning i en förort som kändes grå och trist. Detta var sällan något
som man skröt om, utan blev endast känt på omvägar när någon åkte dit. Vad
jag tänkte skriva här har dock strukits. Inte för att det är betydelselöst, utan för
att jag aldrig fann de rätta orden. De som försvann längs livets hårda väg lär bli
hågkomna ändå.

Somliga vill nog dela in den tidens ungdomar i tre grupper. De som öste på för
fullt med skolkompisarna och utan att bry sig om konsekvenserna, kontra dem
som alltid satt hemma hos mamma och pappa och såg på TV hela kvällarna
(eller vad sjutton de sysslade med, det har jag aldrig begripit). Den tredje grup-
pen befann sig någonstans mitt emellan. Alltså, en sådan som jag. Fast TV har
aldrig intresserat mig. En massa farbröder och tanter som pratar hela tiden om
oväsentligheter. Vad är det mot det verkliga livet? Det som sker därute, nu och
här. Äkta känslor i realtid, även om man får en örfil eller en utskällning ibland.
De som hade tur fick kanske en kyss av någon som beundrades i smyg. Här var
svängrummet oändligt. Ingen visste vad som skulle ske under morgondagen.
Fortsättning följde på rökrutan, ungdomsgården, eller hemma hos någon på
frukostrasten, eller i lokalen, eller … Nej, nu säger jag inget mer. Man kan fak-
tiskt rodna även när man är gammal.

Dags att backa tillbaka till grundfrågan. Hur var allt detta möjligt? Att de unga
nyblivna föräldrarna som stolta och glada fått ett hyreskontrakt i nybyggda fler-
familjshus med alla tänkbara bekvämligheter, vilket skedde för allra första gång-
en i världshistorien, lyckades få barn som knarkade och stal väskor av gamla
tanter samt omvandlades till anarkister. Inte alla förstås, men tillräckligt många
så det ledde till uppskrämde tidningsartiklar som alla pratade om. Vem ska man
skylla på när folk inte längre vågade gå ut och röra sig fritt? Finns det ingen
lämplig syndabock som kan bära skulden, så de unga inte behöver ta ansvar och
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stå till svars för sina egna handlingar? Ska vi tro att de har rätt när de säger att
allt blev fel? Hade det varit bättre om familjerna bott kvar i de gamla torpen ute
på landet, eller fortsatt att skaffa tio barn per familj, eller jobbat hemma på går-
den med sina slitsamma jordbrukssysslor tillsammans med de andra i hushållet
istället för att ensamma åka till kontoret med spårvagn sex dagar i veckan, in-
nan lördagarna blev lediga? Nåja, ett mindre antal rötägg i pubertetsåldern har
väl alltid funnits. Det ligger väl inbyggt i naturen och uttrycker de medfödda
instinkterna. Detta kunde koloniernas sommarpersonal studera ingående när
barnen anlände i fullsatta bussar.

Är utvecklingen verkligen negativ, eller är det grovt överdrivet? Kanske handlar
allting bara om perspektivet. I dag talas det om hur fantastiskt det är med
mångkultur, att det är berikande och gynnar framåtskridandet. Jag häpnar för
detta fanns redan då, både subkulturer och parallella samhällen, men utan några
positiva och glada tillrop. Det blev en naturlig effekt av den sociala strukturen
som uppstod genom förorternas livsvillkor. Å ena sidan fanns mods, hippies och
punkare, vilka skilde sig från ingenjörer och försäljare. Vem vågar ställa frågan
vilka förebilder de hade, vad de åt till middag, hur ofta de älskade, vilken musik
de lyssnade på, eller vad de drömde om? Tack vare dessa avvikande människor
så slipper vi karlar ha vit skjorta och slips på jobbet, medan kvinnor får ha lång-
byxor utomhus och inte bara när de städar hemma. Dessutom kan man bo ihop
och skaffa barn utan föregående vigsel och kyrklig välsignelse, eller vara sambo
med någon som redan har ynglat av sig och ändå få behålla sin medborgerliga
heder. Inte nog med det, man kan numera vara alldeles själv när man äter tårta
eller går i svampskogen. Man måste inte vara trevligt jämt. Sicken tur.

Mitt i allt detta insåg familjefäderna att hushållens inkomst skulle bli mycket
högre om hemmafruarna jobbade, eller närmare bestämt nästan dubbelt så stor.
Men bara nästan, eftersom kvinnor absolut inte brukar få lika mycket betalt
som män, eftersom de är tjejer. Ve och fasa, vilken tanke! Vad ska vi karlar då
skryta med, ifall vi inte har högre lön? Det fanns bara ett enda hinder. Skulle
alla mammor verkligen lämna ifrån sig sina barn enbart för att få mer pengar?
Ja, självklart. Man till och med betalade för att få bli av med dem några efter-
middagar. Hade man två barn, vilka dessutom bråkade för jämnan, var det en
optimal lösning. Mammorna slapp sina bråkstakar och fick ärligt intjänade
pengar, så de kunde gå på bio närhelst de ville, eller köpa semlor och russinbul-
lar till syjuntans kafferep.

Nästa nivå kom direkt när staten insåg att detta kunde inbringa mer skatter och
avgifter, så förtjusningen smittade av sig till de styrande i samhället vars ambi-
tioner var större än så. Nu räckte det inte med statliga bilbesiktningar och hiss-
kontroller. Tiden var mogen att bygga daghem överallt. På motsvarande sätt
byggdes ålderdomshem, så man slapp sina gamla gaggiga föräldrar. Med andra
ord slapp man träffa alla som inte var jämnåriga. Vilken befrielse. Nästan för
bra för att vara sant. Att få ha fester och glada tillställningar med likasinnade,
precis som när man hade barnkalas fast anpassat efter åldersgruppens förvänt-
ningar. Fria förlustelser med fylla och slagsmål, så alla kände sig hemma, eller
mysiga middagar med släckta taklampor blev en ny norm. Just i detta skede
uppenbarades något som inte alls var förväntat. Bland de inbjudna fanns bleka
ansikten som uppenbarligen saknade social träning, för de var ärrade av skum-
ma upplevelser i barndomen, eller led av livslång ensamhet utan kamrater och
närvarande föräldrar, eller hade prioriterat en egen väg genom livet i en skygg
gråzon där de roffat åt sig allt de kommit över utan att skämmas. Somliga tyck-
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tes sakna naturliga gränser och blivit mer eller mindre perversa, eller sprang
omkring som om de var livrädda för sådana tokiga människor, vilket vore fullt
begripligt ifall man synat personnumren i brottsregistret. Då kan man lika gärna
stanna hemma och dra ner persiennerna samt äta sina popcorn framför färg-
TV:n medan man tittar på folkkära programledare som får oss att tro att värl-
den är god och människor är snälla. För så är det väl!
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