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Nynäs säteri
Ett säteri är en adelsmans sätesgård, ett centrum för dennes verksamhet. Säteriet var befriat från skatter
och så var även de personer som var anställda på säteriet. Till detta kom att de anställda även var befriade
från rusttjänst. Det var med andra ord tämligen generösa förhållanden i ett Sverige där befolkningen
tyngdes av den ena utlagan efter den andra och där de återkommande krigen medförde otaliga
utskrivningar.
Adelns tillväxt under 1600-talet ökade säteribildningen. Den kraftigaste ökningen skedde under 16201630-talen för att sedan långsamt avta fram till privilegiets upphörande 1682. Kravet för att få åtnjuta
säterifrihet var att man vid gården hade egen avel, att adelsmannen var bosatt på säteriet och slutligen att
den var ståndsmässigt bebyggd. Det var nämndemännen i häradet som hade till uppgift att syna det
tillkomna säteriet och avgöra om det var att betrakta som ett sådant eller ej.
Hindrik von Falkenberg, Nynäs säteris första ägare var landshövding i Älvsborgs län och ägde bland
andra gods även Trystorp. Ingenting i bevarade källor talar för att han över huvud taget har besökt Nynäs.
Byggnaden som hade uppfördes då säterifrihet gavs 1672 var timrad. Med stor sannolikhet var det den nu
varande förvaltarbostaden som omnämns vid häradsrättens syn. Om så är fallet är den uppförd efter
samma plan som dåtida kaptensboställen. När det gäller gårdens avel får man ändå förmoda att sådan
fanns vid gården.
Varje större gård med självaktning bär på skrönor, historier och traditioner. Så även Nynäs. Här finns
den klassiska föreställningen om en hemlig underjordisk gång. I detta fall ska den leda från stenhuset till
förvaltarbostaden. En i bygden ofta berättad historia är hur Frogestabönderna lånade Coyet en summa
pengar för att betala den altartavla som år 1803 skänktes till Ekeby kyrka. Ett lån som aldrig har
återbetalats. En annan tradition är den att den danskfödde fogden Jösse Eriksson en gång ska ha ägt
Nynäs. Historien har troligen sin upprinnelse i en skrift om Engelbrekt, publicerad av Henrik Schück
1915. Här berättas att Jösse Eriksson i arv år 1413 bland annat fått Nynäs i Närke med sju landtbogårdar.
Var Schück funnit denna urkund är obekant. Den återfinns inte i svenskt diplomatarium. Möjligen har en
förväxling skett med Nynäs i Södermanland. När Nynäs förekommer i 1500-talets jordeböcker består byn
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av ett helt skattehemman.Den är till hemmantalet en av de mindre byarna i Ekeby socken men har
tämligen stor åkerareal. Det är trots allt inte omöjligt att Nynäs under 1400-talet varit ett frälsegods som
sedermera blivit indraget och köpt till skatte. Ytterligare en skröna som hör samman med Jösse Eriksson
är att de askar som omgärdar herrgården ska ha planterats på dennes tid. Något som ska ha blivit bevisat
genom att man tagit en borrkärna ur träden. Askarna hör otvivelaktigt till 1600-talets gårdsbild och skulle
de vara planterade på 1600-talet är redan detta en aktningsvärd ålder.
Denna beskrivning av Nynäs historia hade varit omöjlig att utföra utan tillgång till de handlingar som
fortfarande finns bevarade på herrgården. Jag har valt att hålla denna skrift i ett mindre format men
handlingarnas omfång medger en betydligt mer omfattande bok. Framför allt med tyngdpunkt på 1800och 1900-talets historia. Åtskilliga andra källor har använts och dessa redovisas sist i denna skrift.
Ett stort tack till Sam Södergren som välvilligt öppnat de gamla koffertarna och låtit mig ta del av
arkivskatterna och värdefulla fotografier. Ett tack också till Stefan Nilsson som med flit och
uppmärksamhet läst och kommenterat denna skrift. Detta trots att den inte på något sätt berör Askers
socken.
Göran Ekberg
Frogesta juli 2000
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Nynäsherrarna
Historien om Nynäsherrarna är i högsta grad en historia om dess damer. Männen var ägare men
ägareskapet hade varit omöjligt utan deras hustrurs bördsrätt. Beteckningen ”herrar” är därför inte
alldeles rättvis. Om man använder ordet herre i betydelsen av maktutövare är det än mer osäkert om
beteckningen är relevant. Ägarna till Nynäs var för allmogen i Ekeby säkert lika främmande som
konungen. Sällan sågs godsherren åkande i sin landå på Nynäsallén men desto oftare befallningsmannen
eller fogden. Det var denne som utövade den makt som godsherren ägde över sina underlydande.
Herrarnas intresse i Nynäs var fram till början av 1800-talet i huvudsak ekonomiskt.

Falkenbergarna
I början av 1600-talet var Nynäs alltjämt en liten by, belägen på västsluttningen av en av de drumlinformationer som sträcker sig ut på Kvismareängarna. Byn utgjorde ett helt mantal skatte och var bebyggt
med två gårdar. Simon och Joen Gudmundsson, troligen en svärson till Simon, är namnen på de två
personer som nämns som brukare mellan 1620 och 1647. Det sistnämnda året övergår Nynäs från skatte
till skattefrälse då Conrad Falkenberg får rätt att uppbära skatten från byn. Till skillnad från vanligt frälse
innebar skattefrälset att bönderna själva ägde sina gårdar och att dessa kunde ärvas eller försäljas.
Conrad Falkenberg föddes i Livland 1591 och gjorde under Sveriges krig i början av 1600-talet en
militär karriär och blev sedermera landshövding i Kalmar. Falkenbergs godsinnehav sträckte sig från
Blekinge i söder och till Västmanland i norr. I Ekeby socken kom han under åren 1645-1647 i besittning
av åtskilliga hemman. I Eneby 3 hemman, 2 ½ hemman i Led, ½ skattehemman i Björka, 1/8 hemman
Tynningstorp, 1 hemman i Frogesta, 1/8 hemman i Kävestalyckan, 1/8 hemman i Hässelgärdet, 1/8
hemman i Fagerbjörka, 1 hemman i Åby, 1/4 hemman i Oxelvärsta och ½ skattehemman i Skarbjörka.
Dessutom förvärvade han 1647 Botebo, en utjord till Ekeby by. Här insatte han också en torpare trots
protester från prästen och byborna som ägde skogen omkring samma utjord
År 1660 ägs halva Nynäs av Anders Bratt, en dotterson till förre prosten Andreas Birgeri, och den andra
halvan av änkorna Ingäll och Kerstin Simonsdöttrar, förmodligen barn till den ovan nämnda Simon. De
bägge änkorna var skuldsatta. Under flera år hade de varit oförmögna att betala sina utlagor till
Falkenbergs arvingar som gemensamt förvaltade arvet efter fadern efter hans död 1653. Peder Olofsson i
Led tillhörde också de skuldsattas skara. År 1655 överlämnas Peders gård till Falkenbergarna, han
"svarar sig inga medel hava det att lösa utan giver det i herrens händer". Skatterättigheten till gården
ägs redan av Falkenberg men nu går även bördsrätten över på denne.
Hindrik Falkenberg, son till Conrad, är den som efter arvsskiftet får åtnjuta egendomarna i Ekeby
socken. Han är också den som kom att förverkliga det tänkta säteriet. År 1662 får han fasta på hela Nynäs
som han köpt av Anders Bratt och de båda änkorna för tillsammans 776 daler kopparmynt. Dessutom
köper han Jöns Pederssons gård i Led för 432 daler kopparmynt. Det skulle dock dröja tio år innan själva
säteriet kom till. År 1671 i mars förekom Hindrik Falkenbergs befallningsman Jacob Svensson vid
Sköllersta häradsting och "begärde ett häradsattest om Nynäs, Eneby och Lebo byns ägor huru vida de gå
tillsammans med varandra emedan den välborne herren är full sinnad bygga säteri och redo en stor del
med timmer låtit framföra". Året därpå kan synemännen berätta att " uti Nynäs i Ekeby socken ett helt
hemman, är nu en skön och ansenlig säteris byggning uppsatt". Till detta säteri hörde förutom Nynäs,
även byarna Led och Eneby. I Nynäs by blev två hemman ödelagda och det andra lagt under gården som
torp. En husgrund på den gamla byplatsen är det enda som idag återstår av denna by. Eneby hade 1671
alldeles brunnit ner men på hustomterna uppsattes åter några ”småtorp”. Leds by som bestod av sju
hemman införlivades också med säteriet och här avhyste man de två västligaste gårdarna. Även om
intentionen varit att slå samman ägorna blev detta inte förverkligat. Led kom att vara skattefrälse
ytterligare ett drygt sekel. En av gårdarna i Led tillhörde prästen, den så kallade "stomben". Denna
beboddes av förre prästen Nils Magnelius änka och sonen Magni Magnelio. Hindrik Falkenberg ville
införliva även denna gård i säteriet och förhandlade med stiftsconsistoriet om ett byte med Skarbjörka
som var i Falkenbergs ägo. Kyrkoherden i Ekeby, Ericus Laenneus som fick avgöra lämpligheten av
bytet, ansåg att Skarbjörka var fördelaktigare för kyrkan då "Falkenberg allaredo haver gjort 2 gårdar
öde där i byn och slår ägorne under säteriet". Tanken var att åkermarken i de tre byarna skulle slås
samman och utgöra en brukningsenhet. Detta kunde dock bara genomföras i begränsad utsträckning.
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Den av Hindrik Falkenbergs barn som ärver Nynäs är sonen Hindrik. Av handlingar att döma har han
vid flera tillfällen vistats eller varit bosatt vid Nynäs. Han förekommer både vid tinget och som dopvittne.
Denne Hindrik var född någon gång mellan 1662 och 1665. Efter en militär karriär dör han på ett kloster i
Wien under 1700-talets första årtionden. Sista gången som han bevisligen vistas på godset är då han säljer
Nynäs och de gårdar han äger i Ekeby, Norrbyås, Hardemo, Kräcklinge, Kumla, Gällersta, samt Stora
Mellösa och Bo socknar. Allt för en summa av 13 200 daler silvermynt. Köparen är systern Eva Catarina
Falkenberg gift med baron Hugo Johan Hamilton. Köpebrevet slutar ” Yttermehra wisso, hafwer jag detta
med egen hand under skrifwit och med mitt (anborne) Signete bekräfftat, som skedde på Nynäs åhr efter
wår frälsares Jesu Christi hugnerika Födelse Ettusend Sjuhundrade och Twå den Tjuguandra dag uti
Junij Månadt.”
Eva Catarina Falkenberg utökar egendomen med rusthållet Kärr i Sköllersta socken som hon år 1704
köper av Anna Jacobsdotter Slårf. Till detta rusthåll hörde också ¼ skattehemman Dragmo. Vid köpet
medföljde också ett par oxar, två kor, två fålar, en röd och en svart samt alla väggfasta innanreden, brygg
och brännvinspannor. Dessutom alla trä och järnredskap. Allt för en summa av 2000 daler kopparmynt.
Anna Slorf får nyttja den utsådda grödan och får dessutom ” i sin lifstid beboo dhe upsatte wåningshuusen
den nedre Lilla Byggningen uti gården ock så mycket höö som hon till en häst ock nödigt foder till tweene
koors underhållande åhrligen behöfder, samt nödigt stall ock fäähuus rum till samma creatur….” Efter
Anna Slorfs död skulle hela egendomen tillfalla Eva Catarina Falkenberg.

Hamilton
Den av kvinnorna som först avled var troligen Eva. Maken
Hugo Johan Hamilton vistades med armén i Sachsen 1705.
Dit följde Eva efter och besökte sin man. På hemvägen
avled hon i Stettin 1707, troligen i barnsäng.
Hugo Hamilton var med på krigstågen i Ryssland och blev
som så många andra tillfångatagen. Först 1722 kunde han
återvända till Sverige och engagerade sig uppenbarligen
omedelbart i sina affärer. Den 1 april 1723 skriver han ett
brev till landshövdingen; ” Såsom jag med senaste påsten
fått bref af min fogde Sven Svensson på Nynääs at Eder
befallningsman Gabriel Krook dersammstädes utpantat
tränne stycken mig tillhörige stutar för 180 daler
kopparmynt, som berättas skall wara en innestående skuld,
som allmogen är tilldömdt för något Regementz
beklädande……ställa att han lemnar min (?) och boskap uti
roo aldenstund mitt folk kunna ingenting betahla innan de
där om med mig först correspondera”. Redan den 6 april
kommer en ”ödmjuk förklaring” från Gabriel Krook vilken
berättar att stutarna ännu inte är sålda eftersom han först vill
samla panterna från hela häradet innan en auktion kan ske.
Efter Hugo Hamiltons frånfälle 1748, har av allt att döma sonen Carl Fredrik Hamilton kommit i
besittning av Nynäs. Han var gift med Helena Margareta Wrangel och det är hon som kommer att spela
huvudrollen i nästa skede av Nynäs historia. Maken Carl Fredrik dör nämligen redan 1753.
Carl Fredrik Hamilton var född 1705, troligen uppfostrad av släktingar då fadern satt i rysk fångenskap
och modern dog 1707. Han var gift två gånger. I första äktenskapet fick han bland andra sonen Fredrik
Ulrik. I andra giftet, med Helena Margareta Wrangel fick han döttrarna Charlotta och Hedvig.
Efter faderns död säljer Fredrik Ulrik, delar av Nynäs med underliggande hemman till ryttmästaren
Henri Johan Sahlfeldt. I augusti 1758 undertecknas ett köpekontrakt , köpesumman är 132 000 daler
kopparmynt. Två tusen daler utbetalas som handpenning. Av allt att döma är Fredrik Ulrik arvtagare till
Nynäs och de hemman som ligger under rå och rör, men detta är en affär som inte faller styvmodern
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Helena Margareta Wrangel i smaken. De omyndiga döttrarna Hedvig och Charlotta, födda 1749 och 1751
har enligt henne ärvt större delen av Nynäs. Med detta avses troligen de frälsehemman som lydde under
Nynäs. Hon uppdrar åt magister Billman, kyrkoherde i Ekeby att företräda henne vid förhandlingarna i
Sköllersta häradsrätt.
Något protokoll är inte bevarat från en eventuell förhandling och det troliga är att en förlikning sker utan
rättens ingripande. Av senare handlingar framgår att Helena Wrangel köper Nynäs av sin styvson Fredrik
Ulrik Hamilton. Kontanter saknas emellertid och Helena får ett lån i Riksens ständers bank. Ett lån som
det år 1813 fortfarande återstår 330 riksdaler ( ca 6000 daler kmt) att betala på. Helena kom därigenom att
besitta Nynäs. I avvaktan på att döttrarna ska komma i äktenskap och en fördelning kan ske dem emellan,
beslutar sig Helena att arrendera ut egendomen. Kronobefallningsmannen Anders Spångberg får enligt ett
kontrakt från 17 mars 1759 arrendera Nynäs på sex års tid. De första tre åren ska han för detta betala 7
500 daler om året och därefter 8 000 daler per år. Villkoren är att han svarar för alla räntor och
vidmakthåller samtliga hus och ägor . Arrendet omfattar även huvudbyggnaden och de möbler som där
finns. Ett undantag görs dock i kontraktet. ” 9:o – när jag wid tillfälle skulle finna nödigt at mig wid
Nynäs någon tid uppehålla förbehålles mig nödiga husrum uti öfra wåningen af stenhuset, them jag med
meubler sielf torde förse i hwilken händelse Hr Krono Befallningzmannen på lika sätt som för dhe öfriga
inventarie persedlarna blifwer mig ther före answarig”
Anders Spångberg är med sin hustru Wendela Rooth antecknad i husförhörslängden mellan åren 1763 –
1774. Ett inventarium upprättat år 1776 gör troligt att han avträdde Nynäs detta år.
Under tiden 1739 till 1811 är anteckningar om boende vid Nynäs fåtaliga. I husförhörslängderna nämns
någon gång en befallningsman och en trädgårdsmästare. Ägarna själva vistas måhända tillfälligt på
säteriet men bofasta här är de inte. Då Anders Spångberg lämnar Nynäs 1774 infaller en period fram till
1790 då tidvis inte ens en gårdsfogde står att finna på Nynäs.

Coyet
Helena Wrangels döttrar blev så småningom
gifta. Charlotta med Johan Gustaf Bonde och
Hedvig med Johan Gustaf Coyet. I ett odaterat
”Project till liquidation” föreslår Helena
Wrangel att hon för en summa av 180 000 daler
kopparmynt avstår Nynäs till bägge sina döttrar
med respektive makar. Från detta skall räknas
deras arv som utgörs av 60 000 daler per dotter.
Om inte detta skulle falla parterna i smaken
kunde de i stället sälja sina arvslotter till baron
Adolf Hamilton där dock köpeskillingen skulle
bli innestående i 10 års tid mot 5% ränta.
Någon full visshet om hur denna likvidation
utlöpte står inte att finna. Vad man säkert vet är
att Johan Gustaf Coyet och Hedvig Hamilton
den 20 mars 1783 köper Nynäs av sin svåger
och svägerska för en summa av 9 666 Riksdaler
och 32 skilling specie. Av allt att döma har
Nynäs under en tid varit i Charlottas och Johan
Gustaf Bondes ägo. I köpekontraktet omtalar
Bonde att ”min kära Hustru i arf tillfallne, dels
sedermera tillköpta andel Nynäs gods och
gård”. Summan 9 666 riksdaler motsvarar
ungefär 174 000 daler kopparmynt och ger vid
handen att de verkligen har besuttit hela egendomen.
De nya ägarna, Johan Gustaf Coyet och Hedvig Hamilton var bosatta på Rönnesholm i Skåne. Liksom för
flertalet av de tidigare ägarna var Nynäs i första hand en ekonomisk angelägenhet. Någon större
odlarmöda tycks inte ha förekommit vid säteriet. Under åren 1779-1790 finns varken någon
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befallningsman eller trädgårdsmästare antecknad vid gården. Måhända nöjde man sig med de utlagor som
frälsebönderna årligen presterade.
När Johan Gustaf Coyet avlider 1803 skiftas egendomen mellan dottern Hedvig Charlotta och sonen
Gustaf Julius. Den senare ärver Leds by men hade ett djupare intresse för sina egendomar i Skåne och
1817 kan Carl von Henning gift med Hedvig Charlotta genom köp åter införliva Led i egendomen.

von Henning
Charlotta Coyet kom att bli den första av ”Nynäsherrarna” som permanent bosatte sig på Nynäs. Hennes
äktenskap med Carl von Henning var säkert inte en förening som uppskattades av modern Hedvig
Hamilton. När de gifte sig 28 mars 1809 var Charlotta i tredje månaden. Maken hette vid denna tid inte
alls von Henning utan var son till en lanthushållare i Pommern vid namn Emanuel Fredrik Stuht. Detta
gifte ansågs som alldeles för simpelt. För att råda bot på situationen kontaktade Hedvig en avlägsen
släkting i Tyskland, Bernhard von Henning med förfrågan om denne ville adoptera Carl Stuht och därmed
upphöja honom i det adliga ståndet. Så skedde också och man kunde därmed söka adelsbrev på
Riddarhuset. I handlingar från 1810-talet omnämns alltid Carl som von Henning men adelsprivilegierna
utdelades inte förrän kort efter hans död.
Paret flyttar in på Nynäs omkring 1810 men den gemensamma lyckan blev kortvarig. Två av deras söner
avlider 1811 och 1815 och själv dör Carl von Henning 1817. Denne var den förste av ”Nynäsherrarna”
som dog på Nynäs och blev begravd vid Ekeby kyrka. Charlottas önskan om att ge sin make en
ståndsmässig gravplats väckte föga förståelse ibland sockenmännen. När hon vid sockenstämman 1818
ansöker om att få förbättra gravplatsen ges följande svar; Anmältes änkefru ryttmästarinna von Hennings
på Nynäs önskan att erhålla församlingens tillstånd att plantera träd omkring sin salig mans gravkulle.
Bifall kunde inte lämnas. Däremot gavs tillstånd att plantera en häck vars höjd ej skulle få överskjuta
kyrkobalken men att det påbegynte staketet uppsatt utan församlingens vetskap skulle borttagas. Den
numera vittrade gravstenen kan fortfarande beses vid kyrkomurens västra avgränsning.
Vid makens död kom det an på Charlotta att sköta godsets affärer. Under Nynäs hade allt sedan 1700talets första hälft hört ett helt frälsehemman i övre Åby. Till Åby hörde också två torp med
dagsverksskyldigheter till Nynäs. Detta frälsehemman säljs 1818 till förre guldsmedsfabrikören i
Stockholm, Carl Gideon Renander. År 1824 genomförs ett enskifte i byn, för övrigt det enda i Ekeby
socken, och därvid förlorar Renander någon mark till de andra byborna. Han klagar vid tinget och vill att
Charlotta Coyet skall ersätta honom för den förlorade marken. Charlotta berättar att hennes make Carl
von Henning 1811 gjort en förlikning med bönderna i Åby och ”så bör herr fabrikören skylla sig sjelf för
den jordeminskning, som han ifrån Egendomen låtit frångå”. Någon rätt i denna sak fick naturligtvis inte
Renander och blev i stället skyldiga att betala Charlotta 4 riksdaler i rättegångskostnader.
Paret hade en son Carl von Henning född 1809. Tillsammans med sin mor beslutar han sig för att sälja
egendomen. Den 31 augusti 1835 undertecknar de båda i Rönnesholm, ett köpebrev vari berättas att de
säljer hela Nynäs med Leds by, Kärr och Dragmo till handlanden Per Erik Lindahl och hans hustru. Att
Lindahl verkligen kommer i besittning av egendomen utvisar ett kontrakt med åborna i Led, daterat den
25 november samma år. I detta berättas att de hädanefter skall leverera sin spannmål i Vingåker i stället
för som tidigare i bergslagen. Nynäs riskerar för andra gången att gå ur släkten.

Åter en Coyet
Nu träder ännu en Coyet in på scenen, nämligen Gustav August, född 1809 och gift 1835 med Augusta
Djurclou från Sörby i Norrbyås socken. Gustav August var brorson till Charlotta Coyet och genom sitt
gifte och sin moder som bodde på Säbylund, väl förankrad i bygden.
Gusav August hade, om än på långt håll, bördsrätt i Nynäs. Genom denna bördsrätt ville han ”tillwinna
sig berörde egendomar”. Efter påtalan om denna bördsrätt hos Lindahl säljer denne godvilligt
egendomen. Ett köpebrev upprättas 21 januari 1836. Köpesumman är 45 000 riksdaler, alltså detsamma
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som Lindahl betalat. Häradsrätten är dock inte nöjd med de handlingar som uppvisas och vägrar ge Coyet
lagfart på egendomen. Anledningen är främst att alla åtkomsthandlingar inte har redovisats. Trots
skrivelser från riksdagsmannen Anders Jonsson i Fällersta har dessa inte anlänt från Skåne. Häradsrätten
har på en mängd punkter ifrågasatt giltigheten av köpet. Nynäs kom i Charlotta Coyets ägo vid
arvsskiftet efter fadern år 1804. Någon fullständig redogörelse för vad som ingick i detta arv saknas
uppenbarligen och man hävdar att hon inte ärvt hela egendomen. En slutsats som i och för sig är korrekt
eftersom andra handlingar, till exempel ett åbokontrakt för Leds bönder undertecknats av hennes bror
Gustaf Julius. Vidare berättar man att en fullmakt som Lindahls hustru skrivit inte har blivit uppvisad för
rätten och att lagfart på köpet därför inte bör beviljas. Inte heller har värdena på enskilda hemman blivit
uppsatta i handlingarna och slutligen borde handlingarna ha skrivits på stämplat papper vilket inte skett
fullt ut. Saken kom att avgöras i Svea hovrätt. I sitt utslag berättar hovrätten att det är vederlagt att Carl
von Henning och hans moder verkligen ägt det han säljer till handlaren Lindahl. Man undanröjer också
de andra besvär som häradsrätten anfört och Gustaf August Coyet får slutligen fasta på egendomen.
När Gustav August Coyet förvärvade Nynäs var han officer vid Nerikes regemente, först löjtnant och
sedermera kapten. Han begärde avsked 1854 för att uteslutande ägna sig åt sina egendomar. Den hundra
års period som nu infaller är kanske den mest expansiva under Nynäs historia. Orsakerna är flera.
Jordbruket som sådant genomgick stora förändringar. Mekaniseringen, nya grödor och ett effektivare
utnyttjande av jordarna genom växlingsbruk och nya gödningsämnen medförde en ökad lönsamhet.
Likaså medförde den kraftigt ökande befolkningen att arbetskraft fanns tillgänglig och detta till ett billigt
pris. Slutligen innebar Hjälmaresänkningen med början under 1870-80-talen att den odlingsbara arealen
väsentligt utökades. En av initiativtagarna till detta projekt var just Gustav August Coyet.

Adolf Coyet med familj ca 1890

Ytterligare en anledning till Nynäs storhet under denna tid, var förvärvandet av egendomar. Vrana,
Bärsta och Norrtorp kom att lyda under Nynäs. I Norrtorp köpte Coyet samtliga hemman i byn och
avhyste desamma. Här uppfördes ett slott, som dock inte ens fick hundra år på nacken, då det ödelades
vid skifferbrytningen under 1940-talet. Till Norrtorp flyttade Gustav August Coyet då han 1868 lämnade
Nynäs i sonen Adolfs händer.
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Adolf Coyet var född 1835 och blev sedermera gift med Hedvig Gripenberg. Om fadern var en
”förvärvare” var Adolf i första hand en förvaltare. Han byggde till huvudbyggnaden, anlade ett orangeri
och en park, byggde ett mejeri och en ny ladugård. Hans intressen låg också på det kulturella området.
Han byggde upp ett bibliotek, var en flitig myntsamlare och en av initiativtagarna till Kävesta
folkhögskola.

Från Ribbing till ett aktiebolag
De flesta av Nynäs tidigare ägare hade en militär bakgrund. Det var som officer man gjorde sig ett
namn. Jordbruk och avel var förvisso lukrativa näringar men som lika gärna kunde skötas av
underlydande. I början av 1800-talet sker dock en förändring. Samhället i stort präglas av
befolkningsökning och industrialisering. Dessutom medgav de förbättrade kommunikationerna och den
ökande världshandeln både att det var lättare att avsätta jordbruksprodukter och att få tillgång till
jordförbättrande medel som guano och senare konstgödsel. Sammantaget innebar detta industriella
förutsättningar, i synnerhet för storjordbruken. De uteblivna krigen minskade säkerligen hågen för en
militär karriär. De adelsmän som ägde gods kom därför att mer och mer ägna sig åt de agrara näringarna.
Ett ämne som för övrigt ”låg i tiden”. Jordreformer som enskifte och laga skifte, utdikningar och
allmänna förbättringar inom näringen diskuterades allmänt i högre kretsar och det blev måhända lite fint
att vara med och påskynda utvecklingen. Hjälmaresänkningen är ett tydligt exempel på detta. Projektet
engagerade många men det var godsherrarna bland annat Gustav August Coyet och Nils Gabriel Djurclo
som gick i spetsen för bildande av sjösänkningsföretaget och så småningom genomdrev det.

Det är därför inte förvånande att Erling Ribbing i
slutet på detta århundrade satsade på en civil
karriär och blev agronom. Vid ett studiebesök på
Nynäs träffade han Hedvig Coyet dotter till
Adolf Coyet. Tycke uppstod och de gifte sig år
1900. Fram till svärfaderns död 1906 var han
anställd som inspektor och tog därefter över
ansvaret för gården. Tiden fram till hans död
1949 präglades naturligtvis av de tekniska
landvinningarna. Den första skördetröskan i
Ekeby förevisades på Nynäs för ett antal
misstänksamma bönder och troligen rullade den
första traktorn här. Men det var också en tid med
bekymmer. Världskrigen innebar råvarubrist på
bland annat olja och gummi. Däremellan
inträffade också lågkonjunkturen under 1920-30
talen.

Vid Erling Ribbings död fanns ingen som ville åta sig att med eget arbete ansvara för gårdens fortlevnad.
Skötseln sattes nu under en förvaltare och så drivs gården fortfarande. Ett aktiebolag har bildats men
gårdens ägare, ättlingar till Erling Ribbing bor nu utspridda över landet och vistas liksom sina tidiga
anfäder endast då och då vid Nynäs.
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Tjänstefolket
Uppgifter om yrkesverksamma vid Nynäs är sparsamma före ingången av 1800-talet. Fogden och
befallningsmannen är omnämnda i olika källor. Fogden var den som ansvarade för skötseln av de enskilda
egendomarna medan befallningsmannen verkade över större områden. Det förekom dock att
befallningsmannen också verkade som fogde. Tjänstefolkets sammansättning var naturligtvis beroende av
egendomarnas storlek. Om herrskapsfolket var boende på gården krävdes också en inre betjäning med
husmamseller pigor och kanske en kusk.
År 1682 förekommer en utridaren Olof Bengtsson i domboken, anklagad för att ha slagit ihjäl en person.
Det är osäkert vad utridarens arbete bestod i. Troligen var han den som vidarebefordrade befallningar och
brev till omkringliggande gårdar. Senare ersattes denna syssla med de så kallade gångebuden. I torparnas
villkor ingick att de skulle förrätta gångebud när så krävdes.
Trädgårdsmästaren skulle inte bara försköna omgivningarna utan framför allt förse köket med mer
odlingskrävande grönsaker och frukter. Inga planer eller beskrivningar på trädgården finns bevarade men
på den äldsta kartan är två trädgårdskvarter utritade.
Drängar och dagsverkare utgjorde huvudelen av arbetsskaran. Smeder, snickare och målare finns
omnämnda under 1800-talet. I samtliga fall är det torpare som förutom de sedvanliga dagsverkena i
jordbruket också får göra mer hantverksmässiga sådana.
Som jag nämnt tidigare var herrskapets vistelser på Nynäs oftast av det tillfälliga slaget. Den som
bevakade ägarens intressen var befallningingsmannen och på de större egendomarna anställdes fogdar.
Befallningsmännen hade inte bara att tillse skötseln över en enstaka gård utan ansvarade för uppbörder,
försäljning av säd och jordbrukets skötsel ibland i hela landskap. Hindrik Falkenbergs godsinnehav
omfattade gårdar i nästan samtliga härader i Närke. Det var med andra ord inte en enkel arbetsuppgift
som pålades befallningsmannen. Om godsinnehavet var stort verkade säkert flera befallningsmän
samtidigt. Årligen skulle frälseböndernas utlagor samlas in, räkenskaper skulle föras. Dessutom skulle
befallningsmannen företräda sin herre vid häradsrätterna i återkommande tvister om rågångar,
lösspringande svin, stölder och ekonomiska förehavanden.
En befallningsman som tidigt är omnämnd är Jacob Svensson. Redan 1655 förekommer han i Ekeby
socken och förbereder det arbete som skall resultera i säteribildningen. År efter år ställer han
frälsebönderna vid tinget då de brister i utbetalandet av sina utlagor. Någon, som Peder Olsson i Led
lämnar gården till Falkenberg, andra skuldsätter sig mer och mer och blir slutligen tvungna att sälja sina
gårdar. Han klagar över olaga skogshuggning och slutligen 1672 då säteriet lagligen är bildat, avkräver
han dagsverken av Falkenbergs frälsebönder. Man kan förmoda att denne man inte var särskilt väl sedd i
bygden. Conrad von Falkenbergs arvingar förmådde dock uppskatta honom. Han förekommer vid tinget i
Hardemo 1692 där det berättas att han fått frälsegården i Kräcklinge by att bebo utan någon skatt eftersom
han tjänat många år hos Falkenberg. Han har vid tillfället undertecknat något som han inte borde och
häradshövdingen ber nämnden komma ihåg att han ”bemälte skrift underskrifwet, efter som han, när han
får något i hufwudet aldrig weet hwad han säger eller talar”.
Nästa fogde, Johan Arvedsson var boende på Nynäs, åtminstone tidvis. Det förtroende och den välvilja
som visats den förre fogden visades nu inte mot Johan Arvedsson. 1685 kräver Hindrik Falkenberg att
han ska betala 262 daler silvermynt som han anser att denne är skyldig. Falkenberg vill dock ge honom
ett avgångsvederlag om 200 daler kopparmynt om han betalar sin skuld. Punkterna som uppräknas för att
bevisa skulden visar något av det rörliga och mångskiftande arbete en fogde hade att utföra; I Ekeby by
hade han inte redovisat utlagorna för ett hemman. Detta låg dock öde och han kunde frikännas på den
punkten. Vidare hade Johan Arvedsson betalat tre års kosthåll för en skrivare som han ansåg sig behöva.
Efter sitt inträde i tjänsten hade nämligen de frälsehemman han skulle kräva utlagor av utökats och fanns
nu även i Lerbäcks, Axbergs, Hovsta och Kils socknar. Under den tid han var bosatt på Nynäs hade
Falkenberg bestått honom med nödigt underhåll däribland också ljus. Dessa hade sedan bortfört till annan
bostadsort. Rätten tyckte dock att ”sådant tarveligit requisitum” var nödvändigt för att kunna utföra sin
tjänst och lät denna punkt bero. När det gällde de 24 daler silvermynt för sex års hushyra och logement i
Örebro, ville man ha kvittenser på utgifterna. Vid Arboga sluss hade Johan köpt stångjärn som försvunnit
under vägen till Örebro. Detta järn fick Falkenberg lagsöka skutskepparen om. Slutligen hade
trädgårdsmästaren en skuld som Johan Arvedsson inte uppmärksammat och krävt. De flesta av
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Falkenbergs krav på Johan Arvedsson blev avförda men någon vidare anställning tycks inte ha varit
aktuell.
Från 1684 förekommer en befallningsman vid namn Carl Lekertsson. Det framgår inte var han är bosatt
men 1690 lagsöker han förre trädgårdsmästaren vid Nynäs, Johan Olofsson om en skuld på 641 daler
kopparmynt. Johan påstår att han endast fått 50 daler i lön för trädgårdsmästaretjänsten och har dessutom
verkat som fogde. Dessutom har hans hustru arbetat som deja (hushållerska) eftersom det inte fanns
tillgång till annan betjänt på gården. Både fogden och trädgårdsmästaren hade förmansställningar på
gården och det var inte ovanligt att trädgårdsmästaren fick leda arbetet även för jordbrukarna. Johan
Olofsson hade efter sin anställning på Nynäs flyttat till Läby i Mosås. År 1691 blev han lagsökt av Anders
Joensson i Led om en silverskål som denne pantsatt hos Johan Olofsson. Pengarna var återbetalda men
silverskålen hade Johan i sin tur pantsatt på annat håll.
Den nya fogden på Nynäs, Sven Svensson kom att arbeta många år åt sina husbönder. Han var anställd
1689 och 1725 förekommer han fortfarande i handlingarna. Första året han är omnämnd 1689 bor han
vid Nynäs medan han år 1696 och fram till 1705 är antecknad vid Led. Möjligen är det så att hans
husbonde Hindrik Falkenberg under en period varit bosatt vid Nynäs. Denne har i så fall tagit den mest
ståndsmässiga byggnaden i anspråk och detta torde vara den nu varande flygelbyggnaden varvid Sven
Svensson har fått ett hemman i Led till sin bostad. Sven Svensson förekommer åtskilliga gånger i
domböckerna. Vid tinget 1698 anklagar han en bonde i Mellösa för stöld. Fem tunnor säd har blivit stulet
från Nynäs. På brottsplatsen hittades också den skål som tjuven hade öst säden med. Turligt nog var
skålen försedd med ett bomärke, ett dubbelt kors, och detta bomärke kunde spåras till Erik Olsson i
Mellösa. Erik hade dock lånat ut samma skål till en Johan Olsson och hans hustru och eftersom denne
nekade till brott sköts målet fram till nästa ting.

Förstemannens titel under 1700-talet varierade. Peter Larsson Gellergren är i husförhörslängden nämnd
som befallningsman. I mantalslängden skrivs han som fogde. Hans efterträdare 1746, Jacob Bergström
likaså. Denne flyttar och får husrum vid Hässelgärdet när arrendatorn Anders Spångberg tar över år 1759.
Under andra hälften av 1700-talet är titeln omväxlande bokhållare och inspektor. Olof Broberg som
verkar på Nynäs mellan 1791 och 1802 är i tidigare längder bokhållare och senare inspektor. År 1803 är
för övrigt ett omvälvande år vid Nynäs. I slutet av året finns på gården befallningsmannen Pehr
Wahlström, inspektorn Anders Forsell, trädgårdsmästaren Erik Anders Sundqvist och rättaren Petter
Carlsson. En så komplett tjänstestab har förmodligen inte funnits sedan slutet av 1600-talet. Ägaren
Johan Gustaf Coyet dör detta år och man kan tänka sig att sterbhuset ville effektivisera driften av Nynäs.
Den förre inspektorn Olof Broberg flyttade till Örebro 1802 och efterträddes av flera andra bland annat
Johan Skystedt och Eric Sköldman, båda med kortvarig tjänstgöring, troligen bara någon månad vardera.
Ytterligare en inspektor, Johan Gauffin var verksam under april, maj och juni. Denne har också
efterlämnat en dagbok som berättar om det vardagliga arbetet vid Nynäs och de andra egendomarna.
Dagboken meddelas i sin helhet nedan.
Under 1800-talet specialiseras sysslorna.
Förutom drängar och torpare förekommer en
målaregesäll,
hushållerska,
rättare,
trädgårdsmästare, kusk, smed, mejerist.
Senare bokhållare, inspektor, fodermarsk,
slöjdare,
ladugårdsföreståndare
och
maskinist.
En av de mer namnkunniga hantverkarna
på Nynäs var smeden Nils Törnqvist. Han
var född i Stora Mellösa 1835. Han började
sin yrkesbana som trädgårdsdräng vid
Segersjö och flyttade sedan till Örebro där han blev smedlärling hos smedsmästare Broms. Så småningom
hamnade han på Nynäs. Efter det att två av hans barn avlidit 1862 blev han frikyrklig och började bevista
läsaremöten i trakten. Mötena förlades så småningom till Torsta skolhus och där var han också verksam
som söndagsskoleföreståndare. De ekonomiska förhållandena var inte särdeles goda ens för en smed.
Sonen berättar ” med tiden blefvo hans inkomster otillräckliga att förse så många med mat och kläder och
jag minnes, då han ibland vid årets slut hade blifvit i skuld på kontoret för en del af det som gått åt för
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mat och kläder”. De fem barnen följde vågen av emigranter och flyttade mellan 1880 och 1890 till USA.
Nils och hans hustru följde efter 1899 och här levde han i Minneapolis till år 1908.

Tjurskötaren Gustav Andersson verksam
på Nynäs i början av 1900-talet var känd i
bygden för sitt handlag med tjurarna. Han
hade dessutom ett stort och mycket
välansat skägg och var ofta klädd i en blå
eller röd sammetsväst.
När han åkte till stan klädde han sig i
bonjour. Nynäs var känt för sina fina
avelstjurar och vid utställningar var det
Gustav Andersson som följde med och
visade upp djuren. Resorna tillbringade
han i godsvagnen hos djuren och det
berättas att trots att man bokat hotellrum åt
honom tillbringade han hellre natten hos
sina tjurar.

Fogdens dagbok
april 1803
1. Sedan Eder nåds af resa, som ännu påstår.
2. Wår utsädet wid alla Herre gårdarna är förrettat, utom någon hafre som kommer at sås wid Kjärr,
Hwarest råden är bortgå.... förlopet deraf täckes Er Nåd finna af förslagit
3. Af 12 6/8 tunna säd som ifrån den 12 april til och med den 2 maj blifwit bränd har blifwit 155 kannor 1
stop resten af säden bränes i denna månad.
4. Här kom wäl en slagtare från Stockholm som bjöd 27 riksdaler sycke för oxarne, hwarföre jag i går höl
auction på dem då 4 stycken ble sålda för 32 Rd styck at betala nästa hindersmässomarknad.
5. Mjölnaren Eric Ersson fick förleden söndag sitt contrackt at årligen betala 30 tunnor råg, 8 tunnor
korn, 8 tunnor bland, 3 tunnor ärtor, 1 tunna malt, Gjör 50 tunnor, Håler sig sielf (säckdukar) med
hwedemera contracktet innehåller. Pant förskrifwit sin ägendom 1/4 dels hemman i Södra Bro till
säkerhet.
6. Förleden lördag upsändes till Nora Olof Ersson i Frogesta och Per Jönsson i Led, för at efterfråga den
upsatta säden, den före eller Olof Ersson åter förde en skuld sedel på sextio sex Rd 4 sk för 8 tunnor som
bagare Moorberg af tagit och förbundit sig om fiorto dagar at betala, men i Linde är säden osåld, Bägge
berättade at rågen sålts för från 20 á 22 plåtar tunnan, lika pris med Örebro och tror at spannemålen
skall fatta ännu mera.
7. Som hans höga nåde Landshöfdingen intet wil betala min halm är jag för anlåten med inneliggande
nota falla Er nåd beswarlig, Jag är Gud bättre lagsökt af krono Befallningsmannen Broling och har
ingen styfwer at betala med.
Maj?
1. Förleden onsdag den 4 dennes inlämnade jag väl månads förslag men okunnig om tiden, kom brefvet
för sent, vilket Eder Nåd är nådig förlåter Ett fel som är skedt af okunnoghet.
2. Den 7de maj utsåddes ännu vid Wärsta ½ tunna korn Gudi lof Ehuru kalla nätter ännu varar, Så visar
grödan sig vacker, utom vid Kärr varest Rågen är nog svag, och har mäd hafre upsådt flera ställen 3io
vid wårsädens utsånde har jag varit närvarande på alla ställen så at alt är ärligt komit i jorden och
önskar Gud ville välsigna den, Torkan är nu nog stark.
4. I går var jag vid Snaflunda för at såga 13 stycken ståckar En sågas i moron vid Attersta
5e trädes jorden är slutad på alla ställen.
6 e Wedhugningen är nu för händer var efter dikning och gärdesgårdars reparationer kommer at
företagas.
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7e förleden söndag höls sokn stämma då pastor Bärgstedt begärte jag skulle fråga om Eder nåd ville taga
någon del i den bestälte Wattensprutan, hon kostar utom vangen som nu göres 25 Rd.
8e all vicker är utsådt.
9e Förleden fredag förrättades husesyn på Fahltorp och Rulstugan. Biträdd af nämndeman Lars Larsson
i Björka och fjerdingsmannen Lars Danielsson i Åby, det förra eller Fallet är i svag belägenhet utom
logen som är någorlunda i behåld, Så finnes där intet något hus som kan repareras om Eder nåd täckes
kan den på Leds ägor varande stuga flyttas till Fallet Till fähus torde få löpas något, vartil afvaktas nådig
befalning, men det senare rulstugan är i bätre stånd, och åboen låfvade sjelf försörga för de pådömde
reparationer och sätta alt i godt stånd, vid samma tilfälle var jag vid Kiärr och fant den siuka stuten i lika
tillstånd, I dag war mademoiselle dit och kom nu hem som berättade at kreaturet är ganska uselt,
10 Nu kom Skruken och gaf nota på färg som skall efter hans utsago kosta 8 a 10 Rd. Så snart han
kommer från möte tänker han börga mäd arbetet, men beklageligen jag vet ingen tillgång på pänningar,
at kunnat inkassera de utestånde fordringar Ty de jämrar sig alla efter penningar, emedlertid fordrar
Husarer soldater Drikspenningar. Till de nu förestående möten. De förestående reparationer fordrar
äfven pänningar så at jag är ganska rådlös.
11 Kaklungsmakarn arbetar nu på kaklunglarna
12. Vid Wärsta är den siuka gumsen och 1 kalf död äfven 1 sugga vid Nynäs
13. På dät at lamben vid nynäs måtte bevaras har jag måst beordra et valhion var dag af godset
14. Olof Ersson i Sörsätter vil bygga stugan åt mölnarn varom han säger sig hafva tillsagt i vintras, nu
måste timmer ett tjog på var framköras varmed stugan mäd tilhielp af dät gamla kan blifva bygd
Nynäs 10 maj 1803 Joh. Gauffäng
Gårdsräkning 1803 juni
1. Den 15 dennas sålde jag svarta stodet till rustande i Wallersta för 90 Rd, men som Herrar officerare ej
kunde förmås approbera henne måste hon åter tagas, de sade hon wara alt för gammal och kunde aldrig
komma inför någon nummer. Jag tog derför smeden Frisk med mig och besökte marknaden i Arboga med
de fyra hästar som Eder Nåd befallt säljas, en af Attersta hästar blef såld och fick 25 Rd på den andra
biöds 20 på stodet 75 och på swarta hästen 40 Rd, täckes eder Nåd sälja dem der före håller jag allenast
en ospard att winna ändamål.
2. Orsaken hwarföre små walhion i wårtiden togs til fåren, hwar den, at et lamb fants död i diket och
skedde detta af barn som ej hade at försuma något.
3. Skogarna skal jag wil gud efter se det behöwes ganska när 2ne lass gärdsel i Kjärrs hage och 2ne lass
å Åby skog blef en nat bortstuligit, jag hoppas wid Eder Nåds hit komst kunna upta tjuven.
4. Beijerhielm har igenom bref swarat at han ingen til gång har at kuna betala och förra åboen på
Sandåsen har icke eller något at betala med. Wagnmakaren Floding har i wårtiden dödt, och finnas der
ingen tilgång.
5. Enligt Eder Nåds nådiga bref af den 16 dennes blir då drängarna qvare uthom Lars, som af sagt sig ej
wilja skiötta oxarna sädan han warit en stund i brännan och har jag icke tac... någon eller twå drängar
kan hielpa sig öfwer wintern, Till oxdräng här kunde en stadig torpare antagas som woro wistare at lita
på än en ung högfärdig och oduglig dräng.
6. Med hönans liggning misslyckades, der blef ingen unge. Om Edra Nåd täckes kunde 2 á 3 ankor i höst
köpas.
7. Gässen har äfwen intet lycka ... före, och om de intet får flytas til Wärsta så är fara wärt de förloras.
8. Grefinnan Bonde har lofwat, så snart ullen wore såld, skule penningarna Edre Nåd tilställas.
9. Contractet med mjölnaren börja i Micaelis tiden.
10. Då Eder Nåds nådiga bref af den 7de i denna månad, ankom, reste jag genast till Bo, för at så wäl på
skynda den förre som och beställa den sen en Spick, och råg..., är färdig, hwarföre altsammas skal wid
gud afhämtas och med det befalte hwete, och ärtor på en gång, genast af går af de bästa ärtor som finnas.
11. Trägarsmästaren Berglund säger nu som före, at Poterna hafwa skiäms bort, så at den endast sålt
utur Eder Nåds trägård 8 tunnor 6 för 2 Rd 32 sk och 2 tunnor för 2 Rd 16 sk.
12. Den siuka stuten och en qviga wid Kjärr har beklageligen blifwit döda, den förre eller stuten af en
långsam sjukdom och den senare af slag eller så kallat skott, bägge af förre årsafvel, från Nynäs och
måst nedgräfwas.
13. 2ne stycken Sor har wid Nynäs grisat 7 st grisar.
14. Poteter äro satt Nynäs 3/8 tunna och ½ tunna vid Wärsta nemeligen på Trädesjorden.
15. Hwad Siöbergs räkning widkommer så är den så mycket säkrare, som han sielf upgifwit och blifwit ....
i hans närwaro räkningen påförd, han Disproterade wäl i början 1 ½ tunna råg 1½ tunna korn, men
räkningen wisar han upgifwit någon, till hela sin widd så måste han wisserligen giöra redo hwarest 2
tunnor korn och 1 tunna hafre är (någon) tagen, då Broberg och Söldmark warit wid Nynäs hafwa de
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mäst anwänt sin tid hos Siöberg men kommo i min kammare klåckan öfwer et om natten wäl beskänkta,
då jag i första dag gryningen gick til stallet och fant uti en säck en tom brännwinsankare, Jag reste till
Attersta i någon angelägenhet och då jag kom åter woro de borta
16. Som Edre Nåd i senare brefwet ger tilstånd få sälja Råg och ärter till 25 plåtar tunnan, och om det
pris skal i år bli på säden, så måste det i denna och början af nästa månad ske, hwar före jag tänker
nästa lördag, för söka Nora och Lindes Torp med 20 tunnor Råg och 5 tunnor ärtor samt 5 tunnor korn,
och skal wil gud här utinnan som i alt hwad mig anbefalt blifwa (ardeligen uppförre)
17. Wid Nynäs, Kjärr och Wärsta, är lin och wicker rätt wacker men wid Attersta är de sämre, som
ankommer på den starka jord måhn, En faselig långsam och stark torka hindrar och förminskar grödan.
18. Då jag war förliden fredag wid Wärsta, at låta framföre den sten som drängarna upbrutit, kom
(finskoga) åboer och begärte jag wille emottaga och afstå de inneliggande 66 Rd 32 sk nu kunna icke
förstå afhända dem.
19. 36 famnar stenmur är uplagd, hwartil är åt godt 10 marker krut, kriget har märket på krutet, men ej
ännu på säden.
20. Beträffande Herminge mosse kan jag med all säkerhet hafwa nåden försäkra, at den kan blifwa om
kort tid et gådt hemman både till åker och äng, om Eders Nåd täckas upodla den, hon har en det bästa
lera till grund, det är syn at lämna så betydande mark öde som jag tror eller minnes, har kostat Eder Nåd
förut , gärdesgården är bortstulleen, och bönderna i Herminge utbet hela mossen.
21. Nästa söndag af hämtar smeden Frisk det tingade jern.
22. Till besparande af penningarna har jag tagit et gammalt stall på Trägårdsboställe wid Wärsta, til
fähus på Falltorp, hwartil är tagit til hielp något nyt som nu är under arbete. En stufwa med kammare,
har jag wäl af bonden Anders Jonsson i Torsta accordera för 10 Rd men jag önska äfwen undwika denna
kostnad och som jag får glädja mig öfwer Eders Nåds hitkomst til orten, då jag får tillfälle under rätta
Eders Nåd at Enkan i Led har sitt undantag hos sin rika måg i Wallby och bör der efter Contrakt hafwa
sin bärgning och som hö bärgningen runtom kring är börjat måste denna byggnad litet upskiutas.
23. Wid Nynäs är dikat 3195 famnar, Wärsta 1900 och Attersta 706 famnar diken, wid Kjärr har jag icke
ännu afmätt.
24. Uterström blef i söndags komminister i Asker.
25. Utom några hällar som felar i gången är kohuset färdigt.
26. Wid för ..... wid Gryt lemnade bönderna 82 Rd 32 sk .... tillsammans 149 Rd 16.

Arbetskraften under 1600- och 1700-talen
När säteriet bebyggs form 1671 förändras också villkoren för de frälsebönder som bodde i närheten av
Nynäs. Det gäller framför allt bönderna i Ekeby socken, men även i angränsande socknar som Gällersta
och Sköllersta ställdes man inför nya villkor. Avstånden till Falkenbergs övriga gods medförde att
utlagorna tidigare i allmänhet utgick i pengar i stället för dagsverken. De skjutsningar som skulle utgöras
betalades i de flesta fallen i pengar. När så säteriet etablerades ökade behovet av arbetskraft just här.
1672 skriver Henrik Falkenberg ett brev där han uppmanar sina underlydande vid Hässelgärdet och
Fagerbjörka att inställa sig till dagsverken vid Nynäs. Tolv år senare har uppenbarligen
arbetskraftsbehovet växt. Då ställs vid tinget ett antal bönder från Björka, Frommesta, Kappetorp,
Tynnestorp, Gällersta och Ökna för att de nekat att göra dagsverken. De vill ”bliva vid det som är vant”
det vill säga att betala utlagorna kontant i pengar. Befallningsmannen ställer 1685 åter ett antal bönder
inför tinget eftersom de vägrar att utföra sina skjutsningar. Varje gård skall göra ” årligen två långa resor
ungefär till Arboga och åtta mindre vid pass fram till (Vretstorp)”.
Det är svårt att beräkna arbetskraftsbehovet vid Nynäs i slutet av 1600-talet. För det första saknas
räkenskaperna varför man varken kan beräkna antalet dagsverken eller se vad som producerades. För det
andra är det osäkert hur många dagsverken en bonde skulle utgöra. Det går inte heller att säkert avgöra
hur många personer som var knutna till Nynäs under mer anställningslika former. Slutligen förelåg det
säkert en skillnad mellan de bönder som var boendes inom Nynäs rå och rör, d v s på de sammanlagda
ägorna, och de som bodde utanför.
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Rå och rörshemman
Vid sammanslagningen av Nynäs, Eneby och Leds ägor skedde också en avhysning av några hemman. I
Nynäs by avhystes 1 hemman. Det återstående blev inlagt under säteriet utan eget bruk. I Led avhyste
man de två västligaste gårdarna. En av dessa var den s k prästestomben som byttes mot Falkenbergs
innehav av Skarbjörka. I Eneby som brunnit ned år 1670 lät man uppföra nya torp. Dessutom anläggs
under 1690-talet och början av 1700-talet minst fyra torp på ägorna. Nämligen Enebytorp, Grinden eller
Grindstugan, Ledstorp och Falltorp.
I jordeboken redovisas byarna under sin gamla skattenatur med den åboendes namn. Detta gäller även
Nynäs men då utan namngiven brukare. I anmärkningarna anges att samtliga hemman är inlagda under
Nynäs säteri. Vilken ställning har dessa hemman haft gentemot säteriet och vilka utlagor i form av
pengar, varor, dagsverken eller skjutsningar har man fått utgöra?
En rusttjänstlängd från 1715 klargör i någon mån frågan. Däri berättas att ”Nynäs Sätegård består af
Nynäs hemman 1, Eneby 1 ½, Led 2 halfwa” . ”På dess ägor äro 3 arbetztorp, som ingen skatt giöra.
Därefter redovisas fem halva hemman i Led. De senare utgör både spannmål, havre, smör, stångjärn och
årliga hästar i skatt till kronan. Trots att de var belägna inom Nynäs rå och rör betraktades de som vanliga
frälsehemman och därmed utgöra dagsverken likt övriga frälsehemman i Ekeby socken. Endast de 3 ½
hemman som ingick direkt under Nynäs kunde åtnjuta frihet från ruststjänst och det är här och tidvis
kanske också i ”arbetztorpen” man återfinner de som arbetade i årlig tjänst på säteriet.
I mantalslängderna kan man se att det under 1700-talet förekom mellan sex och sju personer som var
direkt knutna till säteriet. Som mest fanns det elva personer år 1749. Endast två personer var betitlade
nämligen fogden och dejan, det vill säga hushållerskan. I några fall är dessa också gifta. Övriga benämns
drängar och pigor. I jordeboken redovisas under slutet av 1600-talet tre hemman i Eneby. På säterikartan
från 1684 är utritat två halva hemman och Enebytorp. Troligen består de av tre hushåll. När det gäller
Nynäs omtalas endast en gård som avhyst och man kan förmoda att den andra fortlevt som bostad åt en
dagsverkare eller någon vid säteriet verksam hantverkare. De hemman som avhystes vid Led är sannolikt
platsen för torpen Ledstorp och senare Ledsgatan. Återstår de tre arbetstorpen var och en sannolikt
hysande ett hushåll. Om ovan anförda antaganden är korrekta skulle alltså sju hushåll utgjort årlig tjänst
på Nynäs säteri omkring 1700.
Hur många dagsverken gjorde dessa torp? Eftersom inga villkor som reglerade tjänsten är kända kan
endast en grov uppskattning ske. Ett arbetsår kan vid denna tid uppskattas till omkring 275 dagar. Av
dessa torde ett antal åtgå för arbete vid det egna hemmanet. Hur många beror naturligtvis på vilka
naturaförmåner som betalades ut. Djurhållning var en av säteriernas huvuduppgifter de kallades även
avelsgårdar, och man får förmoda att animaliska produkter var en del av den ”stat” som betalades ut.
Vidare vet man att en del utgjordes av säd. Däremot är det sannolikt att försörjningen av köksväxter och
vedbränsle ålåg dagsverkaren. Det maximala antalet dagsverken per torp torde inte överstiga 250 st.
Troligare är att dagsverkenas antal understeg 200. En jordebok från 1759 redovisar följande antal:
Enebytorp, Grintorpet och Letorpet vardera 3 dagsverken i veckan eller 156 per år. Ledstugan och Fallet
1,5 respektive 2 dagsverken i veckan. En skillnad i antalet dagsverken kan föreligga. I slutet av 1600-talet
skedde säkerligen stora nyodlingar och omarronderingar. Dessutom får man förmoda en omfattande
byggnadsverksamhet, inte minst om huvudbyggnaden uppfördes vid denna tid. Jordeboken 1796
redovisar än färre dagsverken per torp. Å andra sidan är betydligt fler torp upptagna som dagsverkstorp.
Hur många dagsverken som utfördes berodde också på sysselsättningens art. Smeden Frisk i Ledstorp
gjorde 1796 ”3 dagar i veckan, men när han Smider göres 2 Dagar i veckan”.
Skillnaden i antalet dagsverken är stor mellan 1759 och 1796. Det förstnämnda året görs 794 dagsverken
och det sistnämnda, 680. Vid båda tillfällena görs 156 dagsverken vid Kärrs gård. Minskningen med 14
% kan förklaras på två sätt. Dels kan produktionen år 1796 vara lägre än 1759. Vid det tidigare tillfället
var Anders Spångberg nytillträdd arrendator och säkerligen mån om att få ut så stor avkastning som
möjligt för att kunna betala sitt arrende. År 1796 sköttes däremot gården av befallningsmannen. Dessa
var emellertid vid denna tid inte långvariga på denna arbetsplats. Man kan därför möjligen dra den
slutsatsen att produktionen vid Nynäs inte var fullt så effektiv som tidigare. En annan förklaring kan vara
den att arbetarbostäder uppfördes på själva gården. De statare som i så fall bodde där redovisas
naturligtvis inte i jordeboken. Vad som talar emot det senare är att man inte i husförhörslängderna kan se
en ökad befolkning vid Nynäs gård utan snarare en minskning av tjänsteandar.
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Frälsehemman
En frälsebonde var befriad från flertalet, dock inte alla de skatter som krono- och skattebönder erlade till
kronan. I stället skulle motsvarande skatt erläggas till herremannen. Storleken på den del av skatten som
utgjordes av dagsverken och skjutsningar reglerades mellan bonden och herremannen. De frälsehemman
som var belägna inom säteriets rå och rör utgjorde inte alla de kronoutlagor som frälsehemman utanför
gjorde. Därmed fanns också ett ökat utrymme att beordra ytterligare dagsverken. Av Nynäs frälsehemman
befann sig fem halva hemman i Leds by inom rå och rör. Övriga åtta frälsehemman inom Ekeby socken
låg utanför rå och rörsgränsen. Ytterligare fyra frälsehemman i Gällersta socken låg inom den s k
frihetsmilen och gjorde i varje fall under 1680-talet dagsverken .
En beräkning på storleken av dessa dagsverken är svår att göra. Dels skiftade antalet dagsverken i
omfattning i olika delar av landet och dels var de avhängiga arbetskraftsbehovet och kunde skilja i antal
från år till år. Dessutom finns inga källor bevarade som skulle kunna belysa i hur hög utsträckning
herremännen tog denna tjänst i anspråk. Hakon Swenne har uppskattat antalet dagsverken på upp till 30
stycken per år och hemman. Om denna uppskattning är korrekt kan man räkna med att ytterligare 10-20
dagsverken påfördes Leds hemman eftersom de var belägna inom rå och rör.
Storleken på utlagorna däribland dagsverken var naturligtvis beroende på
hemmanstalet. I
överlåtelsekontraktet till Anders Spångberg från 1759 stipuleras om dagsverkena att ”dock ej flere
dagzwärken, än 2ne i wekan af hwarje fierdedels heman förutan i Bergsle- och andtiden då godset
samfält bör till husen berga hö och säd efter påfordran, fyra långresor med en häst af fierdedelen och
småresor efter ordning och wanlighet”.
I en jordebok från 177(5) omtalas att Fagerbjörka ”giör 2 långresor och dagsverke i veckan”. En
odaterad jordebok (troligen 1750-tal) anger att Fagerbjörka och Hässelgärdet ”utgiöra 1 dagswerke i
weckan och skutsferder”. Två ”special uträkningar” från 1810 visar att Tynningstorp gjorde ¾
ökdagsverke och 1 ½ drängdagsverke och Oxelvärsta 1 ½ ökdagsverke samt 3 drängdagsverken per år.
Resten av utlagorna betalades in natura. I de flesta fall omsattes denna utlaga dock i penningar. I
Oxelvärsta skulle man bland mycket annat betala 1/64 oxe och 1/8 får, i Lilla Ässkog 1/32 gås vilket
naturligtvis inte låter sig göra.
Skillnaderna i antalet dagsverken mellan olika frälsehemman är säkerligen stor. Förhållanden under
1600-talet är heller inte jämförbara med de som rådde under 1700-talet. Det är också osäkert hur ovan
nämnda marginalanteckningar i jordeböckerna ska tolkas. Rör det sig om en förändring som därför
antecknas eller är det så att detta var de enda frälsehemman som utgjorde dagsverken. Frågan om hur
många dagsverken ett frälsehemman gjorde kan därför inte besvaras. Hakon Swennes beräkningar utgår
från förhållanden i västsverige under 1600-talets förra del. De är därför inte tillämpbara i detta
sammanhang.

Dagsverken
Att beräkna det antal dagsverken som utgjordes av rå- och rörshemman samt frälsehemman är en hart
när omöjlig uppgift. Arbetskraftsbehovet har skiftat genom åren, förändringar i gårdsbilden genom
byggande eller rivande av stugor och torp går inte att spåra i handlingarna och framför allt inte bekräftas
vid en viss tidpunkt. Dessutom har antalet dagsverken som avkrävdes torparen eller frälsebonden
uppenbarligen skiftat genom åren. Det bristande källmaterialet medför att endast grova tendenser kan
komma ifråga vad gäller arbetskraftsbehovet under 16- och 1700-talen.
Uppgiften ovan om två dagsverken i veckan för varje ¼ hemman är ett maximalt värde. Flera
frälsehemman som räknades till Nynäs låg inte inom Ekeby socken. Om alla dessa skulle utgöra
dagsverken skulle summan resultera i 2942 dagsverken. Jag har dock valt att enbart räkna de
frälsehemman som var belägna i Ekeby. Resultatet blir då 1040 dagsverken. Till detta följer så de
årsanställda. Det vill säga de som var boende vid säteriet. Dessa uppgår till ungefär 7 personer varje år.
Med ett arbetsår på 250 dagar utgör dessa, 1750 dagsverken. Slutligen beräknar jag torparnas dagsverken
till samma antal som frälsehemmanen. Ungefär 10 torp var belägna inom rå och rör samt vid Åby och
Kärr. Tillsammans utgjorde de 1040 dagsverken. Resultatet blir ungefär 3800 dagsverken. Med ett
arbetsår på 250 dagar innebär detta ungefär 15 årsarbetare. Jag har då inte tagit hänsyn till den extra
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arbetskraft som behövdes bland annat vid höbärgning och skörd. Som jag redan påtalat är detta en
mycket grov uppskattning av eventuellt tillgänglig arbetskraft. Huruvida man också använde sig av den
eller bytte dagsverket mot kontant ersättning går inte att utläsa.

1800-talets arbetskraft
Det finns många faktorer som påverkar behovet av arbetskraft. För det första, storleken på den brukade
arealen. Under perioden 1670 och fram till 1880-talet sker inga nämnvärda förändringar. Sjösänkningen
har inte tagit sin början och jordeböckerna redovisar i stort samma förhållanden i början som i slutet av
perioden. Den andra faktorn är huruvida herrskapsfolket var bosatta på gården eller inte. Vid de tillfällen
de varit bosatta på Nynäs torde tjänsteskaran kunna utökas med en hushållerska kanske någon piga och en
kusk. Under de första årtiondena och fram till början av 1800-talet har Nynäs inte mer än korta perioder
bebotts av sina ägare. Under 1800-talet vet vi däremot att de bodde permanent på godset. En tredje faktor
är jordbrukets utveckling och mekanisering. Ökade kunskaper om odlandet och övergång till andra grödor
ledde definitivt till en bättre avkastning men påverkade naturligtvis inte antalet sysselsatta. Man kan
misstänka att bättre redskap och tillgång till maskiner minskade arbetareantalet. År 1874 fanns en
lokomobil vid gården, denna var i drift hela året utom januari samt november och december. Under
augusti-oktober användes den endast några få dagar. Lokomobilen har uppenbarligen inte använts till
tröskningen vilken skedde under dessa månader. Troligen har den i första hand använts till sågning av ved
och byggnadsvirke. Detta skedde inte bara vid Nynäs. Lokomobilen hyrdes också ut till andra gårdar. Den
har därvid inte utgjort en rationalisering i bemärkelsen friställning av arbetskraft. Istället har den troligen
medfört nyanställning. Inte heller denna tredje faktor har haft någon nämnvärd betydelse för behovet av
arbetskraft. Slutligen skulle kostnaden för arbetskraften kunna ha betydelse för antalet sysselsatta.
Befolkningsökningen under 1800-talet medgav förutsättningar för underbud vid anställningar. Fler skulle
kunna sysselsättas till en lägre kostnad. Mot detta talar det faktum att stora delar av lönen utgick in natura
och att ersättningarna reglerades både regionalt i markegångstaxorna och genom lagar.

Dagsverken vid Nynäs 1874
Från andra hälften av 1800-talet kan man närmare studera vilka arbeten som utfördes och vad som
producerades på Nynäs säteri. Dagsverkslistor är sporadiskt bevarade från 1870 och framåt. En mångfald
av sysslor redovisas. Den tyngsta posten är inte oväntat produktionen av livsmedel. Ändå upptar denna
inte mer än 61 % av det totala antalet dagsverken. Jordbruket står för 33 %, trädgården 17% och
ladugården för 11%. Om man därtill räknar väderkvarnen och mejeriet tillkommer ytterligare 4,3 %. Hela
35 % av arbetskraften användes alltså till andra sysslor. En stor del av dessa utgjordes av körslor och
underhåll av redskap och byggnader. Vasskärning och båtbygge är sysslor som påminner oss om tiden
före sjösänkningen. Man medverkade även i bygdens gemensamma åtaganden. År 1876 är man delaktig
både i den nya stallbyggnaden vid Ekeby kyrka och skolbyggnationen vid Vrana. Även vägunderhållet
kräver dagsverken från Nynäs. Över posten "rosplockning på vallarna" vilar ett romantiskt skimmer. Med
all säkerhet var det enbart en fråga
om ogräsbekämpning. Än mindre romantiskt var det att syssla med pudrettberedningen. Denna gick till så
att latrin blandades med kalk för att utgöra gödning vid odlingarna. Dessbättre åtgick endast 6
dagsverken för detta år 1874.
Till skillnad från förra perioden vet man här med bestämdhet hur många dagsverken som utgjordes. År
1874 var antalet 7504 stycken. Med andra ord en fördubbling av det förmodade antalet under 1700-talet.
Med tanke på att markarealen endast marginellt ökat (genom införlivandet av Leds by) kan siffran te sig
underlig. En effektivisering vore snarare att förvänta. Några av orsakerna till denna ökning av
arbetskraften kan vara att driften under 1700-talet inte utnyttjade resurserna maximalt samt att även
godsägarna tog ansvar för den ökande befolkningens försörjning under 1800-talet
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Arbetare vid Nynäs ca 1920
Stat och lön
Antalet personer som stod på Nynäs avlöningslistor 1874 var ca 60 stycken. Här finner man naturligtvis
rättaren, bokhållaren, trädgårdsmästaren, smeden, kusken och andra. De som skötte den inre betjäningen
var kammarjungfrun, husjungfrun och köksan. Flertalet benämndes dock drängar, pigor, torpare och
arbetare. Några drängar skrivs som statdräng.
Staten var den del av lönen som utbetalades in natura. Allmänt bestod den av bränsle, bostad, mjölk, säd
och potatisland. Vid Nynäs utdelades i stat 1874; vete, råg, korn, ärtor, potatis eller 2000 alnar
potatisland, dessutom sill och salt. Mjölktilldelningen var 1 kanna per dag. I inspektor A Petterssons
dagbok för år 1916 finns en anteckning om statvillkor för en kördrtäng. ”Kontant lön 350- Vete 200- Råg
600- hafre 200- mjölk 3 liter, 1 1/3 famn kastved, resten risbränsle” Tyvärr framgår inte vilket mått som
används eller vilken tid det omfattar.
De 24 personer i 1874 års avräkningsbok som inte uppbar stat var alla benämnda arbetare eller torpare.
Av de övriga verksamma hittar man nästan samtliga med Nynäs som adress. Några av de senare uppbär
inte heller stat. Inspektorn och bokhållaren erhåller endast kontant lön. Även några ladugårdsdrängar och
–pigor ersätts kontant. Man får förmoda att de sistnämnda var bosatta hos sina föräldrar eller hos en
husbonde och därmed ändå ingick i ett statarhushåll. Stalldrängen Victor Lagergren får kontant 150 kr
men rättaren C E Andersson har uttagit naturaersättningen för denne och han får förmodas ingå i detta
hushåll.
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Mejeriet ca 1890

Några hade även möjlighet att göra extrainkomster. Trädgårdsmästare ES Eriksson hade en bonus på 3%
av den kontanta försäljningen. Ladugårdsdrängen O A Olsson erhöll ¼ öre för varje kanna mjölk om kon
mjölkade mer än 400 stävor per år. Summan kan tyckas låg men resulterade ändå i 30 kronor och 83 öre
detta år. Den kontanta lönen var samtidigt 120 kronor.
För torparna och arbetarna innebar olika tillfälliga hjälper ett tillskott i kassan. Dikesgrävning,
vedhuggning och smärre reparationer var flitigt förekommande. Även de äldre hade här en möjlighet att
fylla på kassan. Förre torparen J F Jansson vid Hagstugan lagade år 1874 verktyg, gjorde lock till
mjölkflaskor och lagade dörren till orangeriet. Allt till ett värde av 69 kronor och 60 öre.
Några barn förekommer inte i avräkningsboken men naturligtvis hade även de uppgifter att fylla. En
sagesman född 1903 på Nynäs berättar följande
”Ja, dom hade mycket rovor och kålrätter och dom skulle gallras och det fick dom inte göra på ordinarie
arbetstid utan det skulle dom göra på kvällar. Vi ungar fick börja vid 7-årsåldern och vara med och
gallra på sommarn. Ja vet att jag och min 2 år äldre bror vi skötte 3 tunnland rovor en sommar. Det
skulle gallras och rensas från ogräs. 20 kr tunnlandet fick vi. Det var vi upptagna med hela sommarlovet.
Sedan när jag var 13 år så börja jag arbeta på gården och då hade jag I kr om dan. Då fick jag göra
allting, köra en häst och räfsa gräs och göra allt så gott jag kunde”

En rörlig skara

Om Nynäsherrarna kunde betecknas som utsocknes så gäller detta i lika hög grad för arbetarna och
torparna vid Nynäs. De äldsta dödböckerna uppger inte födelseort men från 1690-talet kan man i många
fall se varifrån dagsverksfolket och torparna kommer ifrån. I vissa fall kan man misstänka att en värvning
av arbetsfolk har skett. Särskilt de som uppges vara födda i Sörmland, Västergötland, Östergötland och
Skåne kan ha rest till Nynäs efter förfrågan från någon av Falkenbergs fogdar. I Ekeby fanns sedan
tidigare ingen vana och tradition av den speciella arbetsordning som rådde vid godsen. Det kunde därför
vara lämpligt att anlita pålitlig arbetskraft från äldre gods.
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Rörligheten förekommer även senare om än med betydligt snävare geografiska ramar. År 1840 var ca 55
personer över 15 år gamla bosatta vid egendomen. Av dessa var 25 % födda i Ekeby, 40 % i angränsande
socknar och 35 % i övriga Närke. Cirka 70 personer äldre än 15 år bodde på Nynäs och underliggande
torp år 1875. Av dessa var 23 stycken eller 32 % födda i Ekeby, 34 stycken eller 49%, i angränsande
socknar och resterande personer 19 %, huvudsakligen i Närke. Den enda riktigt långväga arbetaren var
mejeristen Olof Englund som var född i Röstånga i Skåne.
Man skulle utifrån detta kunna se en tendens till ett ökande inslag av ekebybor och dess sockengrannar
på Nynäs. Denna tanke kommer dock på skam om man tittar i mantalslängden från 1919. Denna visar
istället på ett markant inslag av personer födda i andra län.
Undersökningsmaterialet är naturligtvis för litet för att dra några slutsatser eller för att överhuvudtaget
synliggöra skillnader mellan olika årtionden. Ett antagande av det mer försiktiga slaget är dock att ägaren
och/eller fogden har spelat en viss roll vid rekrytering av arbetskraft. Dels kan det röra sig om regelrätta
värvningar i huvudsak vid andra gods. Men säkert var det också så att vissa gods hade rykte om att vara
en bra arbetsplats och därmed kunde arbetsgivaren så att säga välja ur ett bredare sortiment.

Torparnas skyldigheter
Några kontrakt med underlydande finns inte bevarade från tiden före 1800-talet. Ett godtyckligt
uttagande av dagsverken förekom säkert inte men det är inte helt säkert att skriftliga kontrakt förekom.
Av hävd kunde ett visst antal dagsverken vara knuten till ett torp och vid övertagandandet ingicks en
muntlig överenskommelse. Det äldst påträffade kontraktet är ett åbokontrakt från 1804 för de boende i
Leds by. Dessa hade en särställning gentemot övriga som lydde under Nynäs. I egenskap av
skattefrälsebönder hade de bördsrätt till sina gårdar och kunde också sälja dem. Det är dock osäkert om
detta renderade en bättre ekonomisk ställning än för de övriga. De skatter som andra bönder gav till
kronan, krävdes i stället av Nynäs ägare. I det nämnda kontraktet frikallas byborna från alla dagsverken. I
stället måste de årligen avlämna 120 tunnor god och trind säd nämligen 60 tunnor råg, 20 tunnor ärter, 20
tunnor korn och 20 tunnor blandsäd. Denna skulle köras till bergslagen för försäljning. Förutom detta
skulle bönderna hugga och köra fram 20 famnar ved till gården och slutligen erlägga 20 riksdaler banco
vid Tomasmässo. Kvinnorna skulle också ”spinna efter vanligheten lin och blånor”. Varje gård skulle
därmed bistå 12 tunnor säd och 2 riksdaler. I kontraktet från 1835 har villkoren förändrats. Nu ska varje
brukare leverera 6 tunnor säd, en halvering mot tidigare men också utgöra 1,5 karldagsverken i veckan
utom fyra veckor under bärgningstiden då man skall göra 8 mans- och 8 kvinnodagsverken. Kvinnorna
fick vid skärningen av säden göra ytterligare 4,5 dagsverken. Dessutom tillkom 4 dagars gödselkörning
med 1 körare och 1 pålastare samt utkörning av 12 tunnor säd till bergslagen.
Villkoren för torparna är högst skiftande. Claes Persson i Ledstugan får 1828 göra 130 karl- och 15
kvinnodagsverken. Anders Spets i Skogen gör samma år 80 karl- och 15 kvinnodagsverken medan Jan
Olsson i Ledsgatan året därpå endast utför 15 karldagsverken. Gemensamt för alla är att de årligen ska
spinna 3 marker lintåg eller 6 marker blånor. I kontrakten inskrivs också rätten att ta ut överdags- eller
hjälpdagsverken mot en bestämd summa. Antalet sådana anges inte men sker uppenbarligen med en sådan
frekventitet att man under 1850-talet börjar ange antalet i kontrakten.
Per Olsson som tillträder Fallet 1858 får göra 1 ½ karldagsverke i veckan plus 2 ½ överdagsverken vilka
ersätts med 1 kappe säd för varje överdagsverke. Under sommarhalvåret skall torpet utgöra
kvinnodagsdagsverken. När Olof Olsson flyttar till Snåret 1860 skall han utgöra 6 karladagsverken i
veckan på egen kost och med egna verktyg. Dessutom skall hans hustru under sommaren göra
kvinnodagsverken efter budning och mot betalning av 36 öre Rmt om dagen. Sommartiden räknas från 24
april till den 24 oktober. Vid Mostugan stadgas 1859 att torparen förutom sina dagsverken även måste
hålla en dräng vid Nynäs.
I kontrakten från 1860-70-talen kan man se att det föreligger två huvudtyper av överenskommelser. Den
ena med 6 dagsverken i veckan och den andra med 2 stadgade och två överdagsverken i veckan.
Kvinnodagsverken tas generellt ut efter budning och då endast under sommarhalvåret. Anledningen till
olikheterna i kontrakten står antagligen att finna i beskaffenheten på torpet.
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Torparnas förmåner
För att kunna försörja sig och sin familj var torparen tvungen att också bedriva ett eget bruk. Några
fäkreatur och får innehades av torparna och dessa fick släppas på torparnas gemensamma beteshage. Att
dessa beteshagar inte var belägna på den mer fruktbara jorden kan väl anses säkert. I Leds skog fanns en
sådan hage. Om det förekom att torparen även höll svin, fick dessa ”ej på egorna utsläppas, ej ens
ringade”. Lösspringande svin kunde på kort tid göra stor skada både på sädesåkrar och potatis- eller
rovland. En åker hörde i allmänhet också till torpet. Det var inte tillåtet att föra bort foder från torpets
mark och den gödsel som djuren gav skulle utköras på torpets ägor och kunde inte försäljas. Storleken på
torpets ägor framgår sällan. Vid ett tillfälle anges den till två kappland. Till vedbränsle lämnades årligen
2 famnar ved och 6 lass ris. Denna fick torparen själv hugga vid Kärrs skog ” helst af vindfallne trän”.
Byggnaderna vid torpet skulle underhållas av torparen själv. Byggnadsmaterial höll dock gården med.
År 1870 förrättades husesyn vid några av Nynästorpen. På Fallet bodde två torpare Pehr Ersson och Eric
Ersson. Stugbyggnaden bestod av två stugor och kök. Fasaden var reveterad och taket tegellagt. Till
torpet hörde också en ladugård med två fähus och två foderlador och loge med golv av timmer. Denna
byggnad hade halmtak. Mon bestod av två byggnader 13 respektive 11 alnar långa. De innehöll stuga, kök
och förstuga. Båda stugorna hade spåntak men då det ena var reveterat, bestod det andra av rödfärgat
timmer. Ladugården var 31 alnar lång och bestod av två fähus, två lador och en loge. Det tredje torpet,
Udden som övertogs av Pehr Sundbom var 16 alnar lång och 12 alnar bred. Detta torp också rödfärgat och
under spåntak. Endast halva stugbyggnaden, den västra änden fick begagnas av Pehr. Ladugården var av
samma beskaffenhet som de tidigare. För dessa torplägenheter utgjorde varje torpare 104 dagsverken om
året och 2 överdagsverken i veckan.
Som jämförelse kan nämnas en husesyn vid frälsehemmanet Hässelgärdet 1794 där det fanns en
stugubyggning med stuga, kök, kammare och förstuga. Stenfoten var rappad och i köket fanns en bakugn.
Förutom mangården fanns här också stall,, en bod, ladugård, källare, fårhus, en loge, en foderlada, två
svinhus och ett pörte.
Omsättningen av torpare var stor. Förhållandena vid torpen kunde tidvis vara rätt svåra och en flyttning
gav i varje fall en möjlighet till bättre villkor. Det fanns naturligtvis herrar som var svårare än andra men
generellt var tillvaron som torpare sig lik från gård till gård. De som stannade vid gården kunde ofta räkna
med speciella förmåner som äldre. En ängteg kunde få brukas att hålla något kreatur på, ibland fick den
gamle torparen bebo sin stuga fritt i sin livstid. År 1830 visar Charlotte Coyet sin uppskattning över en
gammal torpare. ” Till ärkänsla och wedergällning för den oafbrutne trohet, flit och synnerliga wälwilja,
som Claes Pehrsson under sin mångåriga tjenst såsom torpare wid Nynäs, mig wisat, förlänar jag
härmedelst bemälde Claes Pehrsson till fri disposition i sin och sin nu warande hustrus Lifstid till
byggnads och odlingsplats på östra sidan om Ledsstugan ”. Den odlade ytan var 1 tunnland och 23
kappland samt en liten humlegård. Den avskedade husaren Lars Lilja fick 1833 likaledes en ”byggnads
och odlingsplats” i Leds by bredvid Eklinds torp. I detta fall skulle byggnaderna på tomten tillfalla Liljas
arvingar. Däremot skulle den gärdsgård som Lilja ämnade sätta upp, tillfalla ägaren av Nynäs.
En viss skyldighet att ta hand om de gamla hade man men det förekom att man också försökte få in dem
på fattigstugan. Oftast utan resultat. Befallningsmannen plitar 1803, tydligen lite lättad, ner följande ” då
jag får tillfälle under rätta Eders Nåd at Enkan i Led har sitt undantag hos sin rika måg i Wallby”. I
1874 års avräkningsbok kan man också utläsa att man på utgiftssidan har fört in 10 kronor i begravningsomkostnader för torparen Erik Persson i Fallet. Denna sista ynnest var knappast av värde för den avlidne
men desto mer angelägen för den efterlämnade familjen eller hustrun.
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Produktion
Jordbruk och avel
Efter sammanslagningen av Nynäs, Eneby och delar av Leds by innehade säteriet ca 120 ha åkermark.
Som jämförelse kan nämnas att ett medelstort hemman i Ekeby socken hade ca 14 ha åker.
Tvåsädessystemet innebar att åkermarken var indelad i två skiften. Omväxlande låg det ena skiftet i träda
för att året därpå åter brukas. Brukningsarealen var sålunda ca 60 ha. Genom utlagorna hade man också
del i de 90 ha åker som låg under Leds by. På Kvismareängarna det vill säga den mark som omfattades av
de årliga översvämningarna skördades årligen ca 750 lass hö. 500 lass tillföll Nynäs och resterande,
Ledsbönderna. Detta var vad man till häradsrätten uppgav att man förlorat år 1672, då området var
drabbat av ett sällsynt dåligt år med ständiga översvämningar. I en jordebok från mitten av 1700-talet
anges summan 400-450 lass. En jämkning av siffrorna gör det troligt att summan 450 lass hö är en rimlig
avkastning. De bördiga sankängarna gav förutsättningar för en omfattande boskapsdrift. Överhuvudtaget
var de ekonomiska förutsättningarna gynnsamma då man inte heller behövde avsätta värdefull
jordbruksmark för ängsslåtter.
Även jordbruksmarken var bördig. En inkomstberäkning från år 1759 visar att rågen gav åtta gångers
avkastning och vetet ända upp till femton gånger. Spannmålsodlingen detta år förväntades ge 160 tunnor
råg, 36 tunnor korn, 15 tunnor vete och 20 tunnor ärtor. Till detta kom 40 tunnor avradssäd från bönderna
och 30 tunnor från Kärrs gård. När staten var avräknad hade man 232 tunnor spannmål till avsalu. Av
andra källor framgår att merparten av denna såldes i bergslagen. Värdet på säden beräknades till 9280
daler kopparmynt. Inkomsterna från trädgården värderades samtidigt till 500 daler kopparmynt.
Aveln var som tidigare är nämnt, en av
förutsättningarna för bildandet av säteriet.
Tyvärr saknas källor som omtalar storleken på
kreatursstammen under stora delar av Nynäs
tillvaro. I ovan nämnda inkomstberäkning
nämns 50 stycken klavbundna nöt vid Nynäs.
Av dessa var 25 stycken kor. Dessutom fanns
vid Kärr 27 kreatur varibland 10 kor. Den
huvudsakliga
produkten
av
nötkreaturshållningen var smör. År 1759
förväntades en inkomst av 630 daler för smörförsäljningen. I inventariet från 1776 är uppräknat 46
stycken nötkreatur. Av dessa var sexton stycken eller 8 par, oxar. Ingenting nämns om hästar och man får
förmoda att dessa i huvudsak var riddjur. I jordbruksarbetet har de kommit in senare. Dessutom räknar
man upp 17 stycken svincreatur och 50 stycken får samt två baggar. Antalet får var 1759 detsamma vid
Nynäs men vid Kärr fanns då ytterligare 30 får. I 1835 års sockenbeskrivning nämns ett schäferi, det vill
säga fåravel, vid Led. Inspektor Petterssons anteckningsbok från 1912 omtalar 116 kor och 57 kalvar vid
Nynäs och 55 stycken ungdjur vid Kilsgården. På gården fanns också 5 stycken tjurar.
Av uppgifterna ovan att döma, tycks spannmålsodlingen och djurhållningen ha befunnit sig på en
konstant nivå under 1700-talet. Förmodligen är det först i samband med sjösänkningen och därmed
förändrade naturbetingelser som en mer kreatursinriktad ekonomi tar form.

Fiske
Av byarna i Ekeby socken var det bara Frommesta och Led som hade fiskevatten. Den förra byn i
Mosjön. Ett tingsprotokoll från 1662 berättar dock att fogden på Sörby besvärar sig över att
Frommestaborna fiskar för när Sörbylandet i Kvismaren. Möjligen är det frågan om ett arrendefiske. Leds
fiskevatten var beläget i Kvismaren. I och med säteribildningen kom Nynäs i åtnjutande av detta
fiskevatten. Säkerligen bedrevs inte fisket bara i själva sjön. Stora delar av stränderna var på våren och
ibland långt in på sommaren vattentäckta. Här kunde man klubba lekande gäddor och i åmynningarna
förekom fasta redskap för fångst av bland annat braxen. Vid dessa översvämningar var det säkerligen
svårt att avgöra var de olika ägorna tog vid. Nynäs klagar 1688 över att ”kringliggande byar…….nyttjar
och brukar med sine ekor Nynäs herregårds eng ……hwar och en hafwa sin ekestock på sitt land och roo
däröfwer”. Hindrik Falkenberg klagar själv 1698 att Ökna och Leds byar ”med ohegn igentäpper uti åen
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som löper i Wästra Qwismaren”. De fasta fiskeredskapen täppte igen ån med den följd att ängarna
ovanför utloppet blev översvämmade. De tilläts dock vid detta tillfälle att behålla tredjedelen av sina
fiskeverk. År 1700 är ämnet åter på tapeten. Man klagar över olovligt fiskande både ”uppå Nynääs gårds
enskilt tillydande wattn, så wähl som wid Lebolandet”. Detta enskilt tillydande vatten måste ha tillkommit
vid säteribildningen då två halva hemman i Led föll under Nynäs, eftersom den tidigare byn Nynäs inte
hade fiskevatten. Arrendatoren på Nynäs Anders Spångberg går 1761 ihop med övriga fiskevattenägare i
Kvismaren och klagar över att vanartigt folk inte bara tar sig för och fiskar i sjön utan också skär vass och
gräs vilket de bortför. Att fisket i Kvismaren skulle ha ett stort ekonomiskt värde är inte troligt men
tillräckligt ändå för att beivra olika former av intrång.
Utövandet av Nynäs fiskerätt har uppenbarligen skett med olika villkor genom tiderna. Från mitten av
1770-talet förekommer en uppgift i jordeboken att fiskaren (troligen bosatt i Fallet) gör 1 dagsverke i
veckan. 1796 års jordebok berättar att ”för fisket i siön betalar trädgårdsmästaren Berglund och Leds
åbor 8 Rd årligen ifrån d 1 jan 1797”.
Att arrendera ut fisket tycks ha varit det vanliga. Lars Nilsson i Vallby får 1839 kontrakt på fisket i
Kvismaren. För detta ska han betala 20 riksdaler banco och leverera till gården 5 lispund braxen av den
största han erhåller. Han får inte medföra bössa till sjön och ”ingen annan väg till sjön får begagnas än
utmed canalen vid gården och sedermera ut till sjön”. Gustav August Coyet förbehåller sig dock rätten att
låta draga not i sjön, att låta ljustra samt låta meta ”äfvensom att sielf (eller ifall någon hos mig varande
person det åstundar) få fiska när som helst”. Inte nog med detta, 1842 ändrar han kontraktet så att han
ensam förbehåller sig allt vinterfiske. Om det var en bra affär för Lars Nilsson lär vi inte få veta.
Ett rimligare kontrakt var det som Per Ersson slöt 1859
”Till Fiskaren Per Ersson på Fallet bortarrenderas allt till Nynäs hörande fiske emot följande vilkor:
1. Skall fiskaren årligen i skatt betala 10 lispund fisk, däribland 2 lispund gädda och resten annan vad
fisk af hvad slag som helst.
2. Förbehålles att få dela hälften med fiskaren af den braxen fiskaren möjligen kan erhålla under den
tid braxenleken pågår.
3. Fisken skall lemnas af fiskaren på de tider då sådan begäres, om det är möjligt för honom att då
erhålla någon. Den mottages i annat fall när som helst, ehuru fiskaren bör beredvilligt söka skaffa
fisk då sådan begäres.
4. Skulle mera fisk behöfvas än som ofan är uppgifvet är fiskaren skyldig lemna sådan här i hushållet
till gångbart pris.
5. Detta konrtakt varar till uppsägning å nogondera sidan sker då aflemnandet sker i laga ordning.”
Fisket
bedrevs
uppenbarligen
med
allehanda redskap, både fasta och lösa.
Huruvida det var vanligt att fiska med
skjutvapen framgår inte men stadgandet i
kontraktet från 1839 ovan antyder att det
kunde förekomma. Ett sätt att fånga fisken
var att lägga en not runt en vassrugge och
skrämma fisken ut i densamma med hjälp av
en så kallad stamp. Stampen var formad som
en klocka och genom att stöta denna i vattnet
framkallade man skarpa ljud som skrämde
fisken att simma in i noten. En
bouppteckning efter Erik Olsson i Frogesta,
död 1844 berättar om vilka redskap som
kunde
förekomma.
Huruvida
han
arrenderade fiskevatten av Nynäs eller någon
annan framgår inte. Han ägde två ekstockar, 20 braxennät, 5 skottnät, 4 ryssjor och 4 garnmjärdar. En
isbill förekommer också och man får förmoda att denna användes vid utläggning av nät vintertid.
Sven Larsson i Led hade vid sin död 1806, 1 gammal eka, 1 skottnät, 12 braxennät, 1 håv, 6 garnmjärdar,
9 vi- (vide?) mjärdar och 8 fiskkorgar. Per Olsson i Torsta död 1826 hade inte mer än 1 mjärde och 1
skottnät. Det är inte heller säkert att dessa redskap hade brukats i Kvismaren.
Fisket avtog naturligtvis när Hjälmaresänkningen påbörjades för att så småningom helt upphöra.
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Bebyggelsen
Corps-de-logiet

Av säterikartan som uppmättes och
ritades 1671 framgår de storslagna
planer Hindrik Falkenberg hade för sitt
Nynäs. Framför huvudbyggnaden har
man placerat två långsmala flyglar.
Byggnaderna inramar ”Borggården”
och framför detta komplex hittar man
trädgårdarna och allén som leder fram
till godset. Riktigt så storslagen blev
inte den första byggnationen. När
häradsrätten
1672
synar
den
färdigställda säteribyggnaden, som för
övrigt var uppförd i timmer, omtalas
den förvisso som ansenlig men
motsvarade definitivt inte det som
kartan utvisar.
Den nuvarande
förvaltarbostaden är troligen den
sätesgård som uppfördes 1672.
Grundplanen
motsvarar
ett
kaptensboställe från 1600-talet och
kunde som ett sådant ändå anses som
ansenligt. Denna byggnad uppfördes
några hundra meter sydost om Nynäs
by. Av kartorna framgår att byggnadsplatsen var belägen på Nynäs åkergärden. Att byggnaden blev
uppförd var en förutsättning för att man skulle få säterifrihet på gården. Huvudbyggnaden eller stenhuset
som det senare kom att kallas, uppfördes senare. När detta sker är osäkert.
Traditionen berättar att det ska vara uppfört 1692 året efter Hindrik Falkenbergs död. Hans son Hindrik
som ärver egendomen har troligen varit bosatt vid Nynäs under längre perioder och kan vara byggherren.
Det finns dock ingenting i bevarade källor som ger någon antydan om pågående byggnation vid Nynäs
under 1690-talet. Byggnaden är av sådan storlek att arbetet måste ha tagit flera år och sysselsatt en mängd
hantverkare. Det är förvånande att ingen av dessa har förekommit i domböcker eller kyrkböcker. Det
troliga är ändå att en byggnation har påbörjats under 1690-talet och slutförts under 1700-talet. En
inventarieförteckning från 1776 upptar 79 stycken golvstenar som fanns upptagna även i förra
förteckningen (troligen från 1759) men ”är nu inlagda i köket och en kammare i stenhuset”. Detta talar
för att färdigställandet av stenhuset har dröjt. Förmodligen beroende på att det bara tillälligt varit bebott
under 1700-talets första femtio år. Ägaren Hugo Johan Hamilton satt som bekant i rysk fångenskap fram
till 1722 och var därefter bosatt i Stockholm till sin död 1748. Den nämnda inventarieförteckningen
berättar också om 13 fönster, förvarade i valvet, som hör till nedre våningen i stenhuset. Fönstren har inte
varit insatta under Anders Spångbergs tid. Enligt förteckningen för att få en bättre väderväxling i
rummen. Det rör sig säkert om innanfönster och eftersom dessa gör en otvetydig nytta under
vinterhalvåret är det tveksamt om stenhuset var bebott ens under Spångbergs tid.
Från maj 1803 finns en notis i gårdsräkningen ”Kaklungsmakarn arbetar nu på kaklunglarna”. Måhända
är det först nu som stenhuset iordningsställs för ett permanent boende. Flera om- och tillbyggnader sker
under 1800-talet. Entrén på södra sidan ska ha tillkommit under Adolf Coyets tid och detsamma gäller
det orangeri som tidigare fanns på husets östra gavel. Det finns många frågetecken kring
huvudbyggnadens tillkomst. Närmare undersökningar har inte utförts. En dendrokronologisk
undersökning av takbjälkarna eller en grundligare analys av byggnadstekniska detaljer skulle kanske
kunna ge ytterligare kunskap i frågan. Som ett kuriosum kan nämnas att då man efter en vattenläcka i
början av 1990-talet grävde strax väster om förvaltarbostaden, påträffades en genomborrad trästock.
Stocken låg i riktning mot stenhuset. Utan tvekan är det så att denna ihåliga trästock har använts eller
varit menad som vattenledning från den närbelägna brunnen.

23

Ekeby historia - Nynäs säteri

Göran Ekberg

Park och trädgård
Till en adelsmans gård hörde också en trädgård. 1600-talets adelsmän var beresta. Inte minst de olika
krigsföreteagen gav en möjlighet att bese kontinentens trädgårdskultur. Odlingarna bestod både av
fruktträd och grönsaker. För att sköta trädgården anställdes trädgårdsmästare och drängar. De som hade
möjlighet anlitade naturligtvis en utländsk trädgårdsmästare medan de mindre beställda fick nöja sig med
en svensk sådan. Den först kända på Nynäs, Johan Olofsson, var utan tvekan av svensk härkomst medan
den på 1740-talet förekommande Magnus Planberg möjligen var invandrad.

Trädgårdarna anlades i allmänhet intill huvudbyggnaden, så även på Nynäs. Framför huvudbyggnaden
uppritades två trädgårdskvarter på vardera sidan om den allé som ledde fram till godset. Någon kunskap
om vad som odlades har vi inte. Vanligt förekommande grönsaker var melon, vitkål, rättika, bönor med
mera och detta var kanske något som odlades även här. Överskottet såldes vanligen på marknaderna i
städerna. Om vi inte vet så mycket om vad som odlades visar istället 1776 års inventarieförteckning vilka
redskap som användes.
Här förekommer 4 st gånghyflar. Dessa användes säkert för att hålla grusgångarna rena från ogräs. Vidare
finns 2 vattenkannor, 2 skottkärror, grepar, fruktkorgar och stegar. Säkert odlades både äpplen och päron,
kanske också plommon och körsbär. Sju stora fönster upptas också i förteckningen. Dessa användes
säkert till drivbänkar. Något växthus är däremot inte omtalat.

Parkanläggning norr om huvudbyggnaden ca 1910
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De trädgårdskvarter som förekommer på den första kartan återkommer på en uppmätning från 1807.
Ännu idag kan man se planen på den ursprungliga trädgården även om det av själva trädgården idag
endast återstår några äppleträd. I den östra trädgården anlades ett växthus, möjligen i början av 1900-talet.
Det avgränsades i norr av en panncentral för centralvärme som även hade i uppgift att ge värme till
växthuset. Ett orangeri byggdes under 1870- eller 1880-talet på den östra gaveln av huvudbyggnaden.
Anslutningen till corps-de-logiet antyder att det snarare var en anläggning ämnad för herrskapets odlarflit
än för trädgårdsmästaren.
Vid samma tid tillkommer dammen med ankhuset och den däromkring liggande parken. I
dagsverkslistorna från 1874 och 1875 förekommer arbeten med denna damm. På ett fotografi av den
nyanlagda parken ser man vid horisonten några rester av Kvismaresjöarna. Av fotot att döma är
sjösänkningen påbörjad och därmed kan man tidsbestämma parkens tillkomst till åren 1875-1880.
Idag kan man i den forna parken bese en bokskog, en av sveriges nordligaste. Enligt uppgift planterades
den år 1902. Plantorna fraktades med järnväg från Skåne. Ytterligare två bokbestånd, benämnda Skåne
och Blekinge kan man se på Norrtorps tidigare ägor i närheten av Kvarntorpshögen. Förmodligen har de
planterats vid samma tillfälle.

Ekonomibyggnader
Av den äldre bebyggelsen på själva gårdsplatsen återstår i dag endast huvudbyggnaden och
förvaltarbostaden. Möjligen kan den så kallade ”boa” belägen emellan dessa också vara en rest från förr.
En jämförelse mellan 1807 års concept charta och Nordiska museets situationsskiss från 1927 visar på
väsentliga förändringar i gårdsbilden. Ladugården återfinns på samma plats men en mängd
ekonomibyggnader har byggts upp närmare huvudbyggnaden.
Djurhållningen var från början grunden för Nynäs ekonomi. Under 1800-talet blir detta än tydligare.
Förutom ladugården vid huvudgården byggs ytterligare ladugårdar vid Kilsgården och Fallet. Vid Kärr
har en ladugård troligen funnits sedan 1700-talet. Ett mejeri byggs i början av 1880-talet intill
parkdammen. Någon form av mejeriverksamhet har dock förekommit även tidigare. Mejeristen Olof
Englund från Röstånga är nämnd i början av 1870-talet. Det under 1880-talet tillkomna mejeriet byggdes
om till bostäder 1919.
Vid gränsen till Frogesta by står idag resterna av en väderkvarn. Det är okänt när denna byggdes. Under
1700-talet maldes säden vid vattenkvarnarna i Attersta vari Nynäs hade del. Väderkvarnen finns på 1870talet men efter det att vingarna blåste sönder på 1920-talet har ingen verksamhet förekommit här.
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Nynäs1835
Vid auktionen 1835 kan man i Örebro läns kungörelser läsa följande beskrivning av hur gården är
bebyggd.
” Fredagen den 14 nästkommande augusti kl 3 eftermiddagen, försäljes genom friwillig Auction på
stället, Nynäs Säteri 3½ mantal, beläget inom Ekeby socken och Sköllersta härad, samt 1 ½ mil från
Örebro Stad, och derunder lydande hemman 2 ½ mantal frälse Ledsby af ofwannämnde Socken; 1 mantal
krono-skatte Rusthåll Kärr och ¼ dels mantal krono-skatte Augment Dragmo i Sköllersta Socken och
nämnde härad, att tillträdas den 1 nästkommande October. Nynäs hwars åbyggnader, utom tillräcklige
uthus, såsom logar med tröskwerk, ladugårdshus, spannemålsbod och stall, allt i godt stånd, består af ett,
i en större och wäl anlagd trädgård, uppförd 3:ne wåningars Corps de Logis af sten under tegeltak, och
dessutom en af träd uppförd stathjonsbygnad 2:ne wåningar, med tak lagd af näfwer och torf, samt å
särskilt ställe uppfört Brännerihus, har 393 tunneland och 11 kappeland jord, hwaraf 4 tunneland och 24
kappelands rymd till trädgård; 92 tunneland och 2 kappeland wäl odlad och skött åker af god lera, deraf
erhållits i jemna år 350 a 400 tunnor säd utom potatis; äng 183 tunneland 29 kappeland, som äfwenledes
i medelår gifwit 450 a 500 parlass hö; ypperligt goda beteshagar 112 tunneland 29 kappeland samt
förmonligt fiske i den intill gården närbelägna siön Qwismaren och i den genom ängen löpande åen.
Ledsby som på obestämd tid är utarrenderad till bönder, har man- och ladugårdshus i godt stånd för 5
åboer; Jord 693 tunneland 10 kappland, deraf hustomt 3 tunneland 27 kappeland; åker af Lera 119
tunneland 27 kappeland, hwaraf gifwits i årligt arrende 120 tunnor strid säd, med skyldighet att forsla
den, dit ägaren brukar densamma försälja, samt utom andra körslor, 200 dagswerken; äng 278 tunneland
24 kappeland, som i medelmåttiga år gifwit 400 parlass hö; Beteshagar 133 tunneland 24 kappeland;
Skogsmark 98 tunneland 2 kappeland och 10 st dagswerkstorp om 59 tunnelands rymd, äfwen fiske i
Qwismaren jemte flera förmoner. Rusthållet Kärr med Dragmo har omkring 600 tunnelands rymd,
hwaraf ½ i åker och äng samt ½ skog och betesmark; åkerjorden som är wäl häfdad och skött, besås med
16 tunnor årligt höst- och wårutsäde samt 8 a 10 tunnor potatis; ängen gifwer wanligen winterfoder för
26 a 30 boskapskreatur; Barrskog är af den bästa i trakten, så till såg som byggnadstimmer, äfwensom
god löftäckt af asp björk och ahl och är åbyggnaden i behjelpligt stånd.
Egendomarna utbjudas gemensamt, eller om så åstundas, i mindre delar, hwilket allt wid
Auctionstillfället så wäl som köpe- och betalningswilkoren närmare tillkännagifwes. ”
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Nordiska museets herrgårdsinventering 1927
Beskrivning till kartan nedan. Kursiva anmärkningar är gjorda av författaren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Huvudbyggnaden
Flygeln. Den så kallade förvaltarbostaden. En tvåvånings tillbyggnad i trä bakom denna går under
namnet elevhemmet.
Stall
Vagnbod
Bostad. Senare benämnt elevhushållet
Smedja
Trädgårdsmästarebostad
Drivhus
Magasin
Magasin
Ladugård. Denna byggdes 1891 och brann ner 1992..
Gamla ladan
Ny lada
Bostadshus
Bostadshus. Denna byggnad har i senare tid varit lagårdsförmannens bostad.
Vindmotor
Bostad. Huset byggdes ursprungligen som mejeri på 1880-talet. 1911 byggdes det om till bostadshus.
Bostad. Detta hus kallat Bygget inrymde fyra lägenheter om ett rum och kök
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Karta över Nynäs upprättad av Vilhelm Lagerholm 1807. Förmodligen är husmarkeringarna närmast
huvudbyggnaden arbetarebostäder eller torp. Ekonomibyggnaderna återfinns söder om trädgårdarna
markerade med 2 och 3 samt öster om dessa. Husmarkeringen längst upp till vänster är Nynästorp,
beläget på platsen för Nynäs by.

Torpen
Redan på 1600-talet förekom kanske några arbetstorp på Nynäs gård. Hur många de har varit och vem
som bebott dem är idag omöjligt att säga. Någon mer kunskap har vi om den torpbebyggelse som växer
upp på ägorna. Två byar reduceras till torpbebyggelse redan vid säteribildningen 1672. Nynäs by blir
avhyst och här återstår ett torp som ännu är omnämnt i husförhörslängden 1739 och består ända in till
första hälften av 1800-talet. Husgrunden kan fortfarande, då marken är avbetad, skönjas i den västligaste
delen av parken. Eneby brinner ner 1671 och här uppförs två stycken torp lydande under gården. Platsen
för denna by och torpen är belägen i åkermark och förutom enstaka tegelfragment är inga rester av
bebyggelsen synliga i ytan. Bebyggelsen övergavs troligen redan under andra hälften av 1700-talet.
År 1692 är fyra stycken oskattlagda torp omnämnda, Enebytorp, Grinden och två torp vid Led.
Enebytorp förekommer fram till början av 1800-talet och nämns som rättarens boställe på 1770-talet.
Grinden Grindstugan eller Grindtorp är omnämnt fram till 1760. Det är inte bekant var detta torp har
legat. Namnet antyder ett läge vid en farväg in till Nynäs. En sådan plats är där allén börjar vid Vallby
by. Här finns dock redan Enebytorp. En annan möjlig plats är där den gamla vägen genom Leds skog
möter Vrana ägor. Här ligger senare Mostugan och Mon. I Ekebys församlings dödbok förekommer
namnen Mogrinnan och Mogrinstugan åren 1705 och 1711.Det är inte otroligt dessa skulle kunna vara
identiska med Grindstugan.
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De båda torpen vid Led är förmodligen uppbyggda på de två avhysta tomterna längst i väster i Leds by.
Allt eftersom ägandeförhållandena förändras i Leds by, uppkommer torp på ett flertal ställen. Ledstorp är
nämnt 1715, Ledsstugan 1750 och flera torp utan särskilda namn 1796. Ledsgata är nämnt 1829.
Under 1700-talet tillkommer de flesta av torpen i Leds skog. Fallet eller Falltorpet är nämnt 1726,
Hagen 1750, Skogen 1759, Mostugan 1791 och Mon samt Snåret 1796. Ett torp som troligen var beläget
närmare säteriet var Hinderstorp. Detta är omnämnt i mantalslängden 1755 och är trädgårdsmästarens
bostad ca 1770 och förekommer också 1794.
Under 1800-talet tillkommer ytterligare torp. Udden och Alhagen på Leds ägor samt Kvarnstugan intill
Nynäs. Vid Kvarnstugan ligger också Hollywood. Stugan är säkert uppförd under andra hälften av 1800talet medan namnet givits på 1920-30-talet. Vid Kilsgården byggdes en ladugård under andra hälften av
1800-talet samtidigt uppfördes säkert också det rappade torp som ännu står på platsen. En bit in på 1900talet byggdes också ett flerfamiljshus för de arbetare som var verksamma här. En statarbostad byggdes
också 1874-1875 i den västligaste delen av Leds gamla bytomt. Detta hus gick under namnet Arkadien.
Ett tjugotal namngivna torpställen och lägenheter finns inom Nynäs ”rå och rör”. Några av dessa var
bebyggda med dubbla lägenheter, som Fallet, Snåret och Mon, medan andra var enkelstugor. Till torpen
hörde oftast ett fähus och kanske ytterligare några ekonomibyggnader. Grunderna till dessa kan
fortfarande i stort antal beses på Leds skog.
Ytterligare några icke namngivna torpställen och backstugor har säkert förekommit både på Leds skog
och andra ställen. År 1820 gör Charlotte Coyet en överenskommelse med Frogesta rotehållare om ”att
soldaten Froberg får stugeplats emellan Fallet och Mon på sin och sin hustrus livstid emot det de betala
undertecknad 20 riksdaler”. Något känt namn på detta ställe finns inte och man kan förmoda att det rör
sig om en enklare backstuga.

Leds by
Tanken vid säteribildningen 1672 var att
lägga samman de tre byarna Nynäs, Eneby och
Led till en brukningsenhet.
Det hemmansbyte som skedde samma år, då
prästestomben i Led byttes mot Skarbjörka,
kunde genomföras just därför att kyrkan
befarade att säteriägarna skulle lägga samman
hela byn till en enhet. Av någon anledning
skedde inte denna sammanläggning. De två
västra gårdarna blev visserligen torp under
Nynäs men resterande fem hemman kom att
brukas som skattefrälse en bit in på 1800-talet.
Om man vid bildandet av säteriet hade
medtagit Leds by hade säterifriheten, det vill
säga friheten från utlagor, omfattat även denna by. Så skedde inte men tanken föresvävade arrendatorn
Anders Spångberg på 1760-talet. För att förstärka ekonomin menade han att man skulle göra
hälftenbrukare av åborna och uppsätta en ladugård av halva byns överblivna hus. Han ansåg dock inte att
man skulle ödelägga hela byn eftersom säteriet då skulle få betala de utlagor som hörde till byn.
Däribland hållskjuts för 10 hästar, kronoskjutsningar, tionde, soldathåll, kyrka och prästegårdsbyggnad,
vägröjning och annat. Eftersom byn saknade skog, skulle man dessutom för att underhålla en vidlyftigare
byggning vara tvungen att frakta timret hela två mil fram till byn.
Någon förändring i villkoren för Ledsbönderna kan inte heller spåras vid auktionen 1835. ”Ledsby som på
obestämd tid är utarrenderad till bönder, har man- och ladugårdshus i godt stånd för 5 åboer; Jord 693
tunneland 10 kappland, deraf hustomt 3 tunneland 27 kappeland; åker af Lera 119 tunneland 27
kappeland, hwaraf gifwits i årligt arrende 120 tunnor strid säd, med skyldighet att forsla den, dit ägaren
brukar densamma försälja, samt utom andra körslor, 200 dagswerken”.
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Fram till 1835 har ägarna uppenbarligen varit nöjda med de skatter och dagsverken man hade möjlighet
att utkräva av Ledsbönderna. Efter Adolf Coyets övertagande av Nynäs händer något mer radikalt. Från
mitten av 1800-talet förfaller den ursprungliga byn till torpställen och åkermark lydande direkt under
Nynäs säteri.. På kartor från denna tid kan man se att den ursprungliga radbyn har splittrats upp.
Husmarkeringarna förekommer lite varstans och det finns ingenting i de skriftliga källorna som motsäger
denna kartbild. Det är svårt att avgöra huruvida denna förändring är resultatet av en ökande fattigdom
eller en medveten taktik från Coyets sida. Möjligen är det en kombination av båda faktorerna.
Av Leds by återstår idag ingenting. Den så kallade Ledskällaren var den sista byggnaden som försvann
då den grävdes bort 1989. Byn försvann inte i ett slag. De Ledsbönder som en gång hamnade under
säteriet hade säkert ingen vilja att frivilligt lämna sitt hemman i godsherrens händer. Det skulle ta närmare
tvåhundra år innan godsägarna hade full kontroll över detta stycke mark. Om dessa hade varit bosatta på
Nynäs hade måhända processen kunnat gjorts kortare.

Slutord
Nynäs säteri kom inte till för att befästa Hindrik von Falkenbergs status som adelsman. Han var redan
etablerad i statsapparaten och behövde inte ytterligare ett gods av denna orsak. I huvudsak var
säteribildningen en ekonomisk fråga. Friheten från utlagor för detta och för andra säterier ökade
naturligtvis inkomsterna och kapitalet. I dag är förhållandet det motsatta. Familjerna som idag äger
herrgården är säkert inte omedvetna om det symbolvärde som ligger i att inneha ett gammalt adelssäte.
Däremot är ekonomin liksom för andra jordbruk, ofta ansträngd.
Djurhållning är fortfarande grunden för Nynäs verksamhet. Besättningen är en av de större i Närke. Efter
en brand 1992 har en ny ladugård byggts upp med datorisering av utfodring och åtskilliga förbättringar på
arbetsmiljösidan. Det är en gård i tiden och som sådan också känslig för konjunkturer och förändringar i
regelverken. Ena året spränger och gräver man bort impediment i åkern för att öka effektiviteten. Nästa
beviljas man EU-bidrag för de som finns kvar.
Denna lilla skrift har berört några aspekter ur Nynäs historia. Under skrivandets gång har jag upptäckt
att jag, vilka infallsvinklar jag än väljer, bara skummar ytan. En djupare granskning av källorna och en
jämförande studie med andra närbelägna gods, skulle kunna ge en mer nyanserad bild av Nynäs historia.
Min tanke att denna uppsats skulle ingå i en eventuell framtida Ekebyhistorik har också begränsat
textmängden.
Jag hoppas ändå att jag med detta har väckt nyfikenheten och därmed forskarlusten hos flera.
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Bilaga I
Ägare och befallningsmän/fogdar 1650 – 1950. De senare är angivna fram till 1810
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Bilaga II
Översiktskarta, Nynäs rå och rör.
Kartan är sammansatt med element från olika tidsepoker. Ett flertal torp nämnda i källorna har inte kunnat
identifieras i kartmaterialet och har därför utelämnats från denna översikt.
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Källor
Litteratur
Det finns endast några smärre tryckta artiklar rörande Nynäs. En del av detta återfinns i
tidningsklippssamlingen på Örebro läns museum. I Ekeby-Gällerstabygden, Sven Svensson 1951, finns
en uppsats om Nynäs säteri. En uppsats som är spridd i ett fåtal exemplar är Åke Byströms, Något om
Nynäs säteri (en släktkrönika) från 1971. Denna behandlar i huvudsak några ägares personöden.

Otryckta källor
Nynäs gårdsarkiv
Jordeböcker, torparekontrakt, husesyner, åtkomsthandlingar, utdrag ur Sköllersta härads och Svea
hovrätts protokoll, fotografier, avräkningsbok 1874, räkenskaper och geometrisk karta från 1671
Kumla kommunarkiv
Nynäs säteri: Dagsverkslistor och torparekontrakt
Bildarkivet: Fotografier
Ekeby kommun: Mantalslängder
Ekeby kyrkoarkiv (mikrofilm)
Husförhörslängder, död- och vigselböcker, sockenstämmoprotokoll
Riksarkivet
Svea hovrätt: Renoverade domböcker för Sköllersta härad (mikrofilm)
Jordeböcker spridda år (mikrofilm)
Sköllersta häradsrätt, småprotokoll 1835-1837
Uppsala landsarkiv
Strängnäs stifts arkiv: Ekeby församling
Örebro läns museum
Bygdesamlingen: Nordiska museets herrgårdsinventering 1927
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