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SYFTE
Syftet med denna beskrivning av gårdarna Gottholma 
och Tjustvik är att lyfta fram det kulturhistoriska per-
spektivet i området genom att definiera kulturhistoriska 
värden i landskap och bebyggelse. Rapporten är ett av 
de underlag som ska finnas inför kommunens arbete 
med att utreda möjligheterna till att skapa natur- eller 
kulturreservat av området. 

Beskrivningen inleds med en presentation av kultur-
miljövårdens intressen i området. Sedan följer för varje 

gård en historik med landskapsanalys utifrån äldre 
kartmaterial. Den bild av bebyggelse och odlingslands-
kap som redovisas på lantmäterikartor från 1600- och 
1700-talen, alltså från tiden före jordbrukets moderni-
sering, anses till stor del ha medeltida rötter varför en 
jämförelse med nutida förhållanden ger viktig informa-
tion om förändringar av landskapet. Varje gårdsanalys 
avslutas med en värdebeskrivning.

Gottholma-Tjustviksområdet idag. De ljusa partierna är öppna marker, gårdarnas forna odlingsytor. 
Gårdarna Gottholma och Tjustvik har av allt att döma tillkommit under medeltiden. Området angränsar i 
söder mot Beatelund (Kornäs) och i öster mot Farsta (Gustavsberg), vars förhistoriska gårdsgravfält tyder 
på att dessa gårdar har högre ålder. Farstas namn återfinns både i Farstalandet – landområdet mellan 
Ingarö och Ormingelandet – och i Farstaviken. Väg 222 med Farstasundsbron från 1985 delar av området 
diagonalt. Lantmäteriet, 2007. Fastighetskartan. Kartan skapad 071130 av A Edström, Värmdö kommun. 
Lantmäteriverket 2002. Ur GSD-fastighetskartan ärende nr M2001/5375 
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bevarade mangårdsbyggnaden från 1800-talets första 
del är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram som 
en enstaka kulturhistoriskt intressant byggnad (sid 210). 
Men varken denna byggnad eller andra byggnader inom 
Gottholma-Tjustviksområdet åtnjuter i dagsläget någon 
form av lagskydd i t ex detaljplan. 

Kulturmiljö av lokalt intresse i Gustavsberg.
Efter Källman.

Fornlämningar skyddade enligt kulturmin-
neslagen
Inom området finns följande registrerade fornlämnin-
gar, här beskrivna från norr till söder:
-  Gustavsberg 38:1. Bebyggelselämningar efter 
Gottholma gård, bl a spisrösen, matkällare, husgrunder, 
fossila åkrar och väg. Gården känd sedan år 1400, den 
sista bebyggelsen brändes av ryska flottstyrkor 1719.
-  Gustavsberg 69. Färdväg, vägbank, ca 1 700 m, 
uppdelad på sju avsnitt, från Farstabrohål (Bråvalla) 
genom Gottholmas gårdsplats till Hålludden, slutar vid 
lokalgata i Lillängen. Vägen, som utgjort en av lands-
vägarna till Stockholm, har sträckt sig vidare in i Ingarö 
socken. Den omnämns i skriftliga källor 1773.
-  Gustavsberg 34:1. Fyndplats för stenyxa 1883, intill 
Tjustviks gårdstomt.
-  Gustavsberg 35:1. Sentida lämningar vid Tjustviks 
gård, husgrunder. Enligt karta från 1815 var detta den 
gamla gårdsplatsen med boningshus och olika uthus.
-  Gustavsberg 59. Två ryssugnar och en stensättning. 
Ugnarna undersöktes och borttogs vid en arkeologisk 
undersökning 2002 infökning 2002 infökning 2002 inf r planerad byggnation på Hål-
ludden. Vid undersökningen framkom skörbränd sten, 
sot och kol. Stensättningen längre ut på udden finns 
kvar, har ett röseliknande utseende, ca 2 x 1,6 m och 
0.4 m hög. Uppbyggd av 0.3 – 0.5 m stora stenar, delvis 
övertorvad. Har likheter med fövertorvad. Har likheter med fövertorvad. Har likheter med f rmodade gravrösen på 
Lillängsudd och Storängsudd söder om Hålludden. Län-
gre söderut, vid Högklevsudd på Ingarö, gjordes fynd av 
skelett 1973 på en strandnära plats med namnet Ryss-
kyrkogården. Lämningarnas närhet till s k ryssugnar 
och anknytningen till en folklig tradition gör det troligt 
att Hålluddens fornlämningar har anknytning till slaget 
vid Stäket som ägde rum på andra sidan Baggensfjärden 
under de s k rysshärjningarna sommaren 1719.

KULTURMILJÖVÅRDENS INTRESSEN I 
OMRÅDET

Riksintresse för kulturmiljövården
Den norra delen av området, markområdet närmast 
Farstasundet och Farstaviken, ingår i den del av Gus-
tavsberg som av staten tillskrivits vara ett s k riksin-
tresse för kulturmiljövården. Stora delar av Gottholmas 
marker ligger inom riksintresseområdet. Uttryck för
riksintresset är industrisamhället Gustavsberg med sin 
välbevarade bruksmiljö kring den välkända porslins-
fabriken med arbetarbostäder och tillhörande lant-
bruksmiljö som inkluderar sommarvillemiljön utmed 
Farstasundet. Gottholmas odlingslandskap låg inom 
porslinsfabrikens lantbruksområde som var en betydel-
sefull del av det självförsörjande brukssamhället. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården speg-
lar betydelsefulla faser av vår historia och regleras i 
miljöbalken, d v s de får inte utsättas för åtgärder som 
innebär påtaglig skada. För att detta ska kunna uppfyl-
las bör man tänka på följande:

- Fortsatt hävd av öppen jordbruksmark.
- Kontinuerligt underhåll enligt traditionella metoder av 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
- Ny bebyggelse bör prövas restriktivt och lokaliseras 
till främst befintlig bebyggelsegrupp och anpassas till 
miljön vad gäller utformning, material och färgsättning.
- Större omläggningar av vägar, schaktningsarbeten, 
ingrepp i vegetation, anläggande av terminaler, upplag 
och tippar får inte komma till stånd.

Riksintresseområdets utbredning enligt Stockholms 
läläl ns museum (Meddelanden nr 2, 1990).

Lokalt intresse för kulturmiljövården
Gottholma ligger även inom ett för kulturmiljövården 
värdefullt område av lokalt intresse, i kommunens 
kulturmiljöprogram kallad miljö nr 2 Gustavsberg-
Farstaviken. Motiven till utpekandet är i princip desam-
ma som för riksintressemiljön, d v s en intressant bruks-
miljö med bevarade bebyggelseårsringar. Skillnaden är 
avgränsningen, detta kulturmiljöområde är i jämförelse 
med riksintresset större söderut.

Tjustviks gårds marker ingår inte i någon utpekad 
kulturmiljö av nationellt eller lokalt intresse. Den 
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Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning. Man får avverka skog under förutsättning 
att fornlämningar inte skadas, men inte plantera utan 
tillstånd. 

Övriga lämningar efter äldre verksamhet
Inom området finns flera övergivna lämningar som idag 
saknar lagligt skydd, men som kan komma ifråga för 
registrering vid en fornlämningsinventering. Nedan-
stående är kända i litteratur m m, och har ett kultur-
historiskt intresse. För att få en fullständig bild av 
områdets fornlämningsbestånd krävs dock en fullstän-
dig fornlämningsinventering.
- Kvarngrund vid Långträskets utlopp mot Tjustvik. 
Kvarnen har legat på Tjustviks gårds marker, kallad 
Tjustvikskvarn (SOFI). På en karta från 1854 är kvarn-
hus och damm inritade. Kvarnen uppges vara borta på 
1930-talet. Enligt Herbert Bergschöld har det rört sig 
om en skvaltkvarn, d v s en mjölkvarn med vattenhjulet 
placerat horisontellt – likt en visp. På en karta från 1886 
heter kvarnen ”Nyviksqvarn”. Namnet syftar troligen på 
det närliggande torpet Nyvik, anlagt 1848, som ligger 
vid sjöns södra sida. 
- Husgrund, rektangulär, vid Tjustviksvikens innersta 
del, omedelbart norr om vandringsstigen Tjustviksrun-
dan. En byggnad finns utritad på denna plats på en karta 
från 1774. 
- Husgrund vid Gärdesvikens innersta del. Rester av 
sjöviste till Tjustviks gård?
- Latringrop vid Gärdesviken nordöstra strand. Under 
sent 1800-tal effektiviserade porslinsfabriken jordbru-
ket på sina utgårdar genom bl a att gödsla med latrin 
som forslades i pråmar från Stockholm (Lindskog-
Nordström, sid 179).
- Efter slaget vid Stäket 1719 antecknades i häradsrätts-
domboken följande om Tjustviks gårds marker: ”ned-
gräft en stor myckenhet wid Stäket slagna döda krop-
par”. Tyder detta på att det kan finnas fler lämningar 
efter rysshärjningarna än de som redan är kända på 
Hålludden? Svinudden (Hemskogen) närmast gården 
kan vara en möjlig plats.

GOTTHOLMA

Gottholma gårds historia
Gottholma gård är omnämnd i medeltida källor. Av-
saknaden av förhistoriska lämningar, t ex vikingatida 
gårdsgravfält, tyder på att gården inte är äldre än medel-
tid, d v s ca 1100-1520. Gottholma brändes av ryssarna 
1719 och kom aldrig att byggas upp igen. Men fortfa-
rande finns tydliga husgrunder kvar och gårdens
f d åker- och ängsmark hålls öppna genom betesdrift. 

Husgrunder vid Gottholma. Illustration av Anna 
Edström, Värmdö planenhet.

Bebyggelselämningarna utgörs av husgrunder, källare 
och ihoprasade eldstäder. På båda sidor om den stig, 
den gamla vägen till Ingarö, som leder genom det forna 
gårdstunet syns grunder och eldstäder till olika hus som 
tillhört gården. Tydligaste lämningen är källargrunden i 
skogsbacken vid gårdsplatsens södra sida. 

För att värna om den knappa tillgången på brukbar 
mark har husen legat på mindre kullar och berghällar. 
De lägre belägna markerna som idag är betesmark var 
gårdens åker- och ängsmark enligt en bevarad karta 
från 1630-talet. Omgivande skogsbeklädda kullar var 
betesmark. 

Äldsta skriftliga belägget för gårdens existens är från år 
1400. Då ägdes gården av bonden Magnus som också 
var nämndeman vid tinget. Den medeltida bonden hade 
här ett skyddat gårdsläge nära odlingsbara marker och 
goda hamnvikar för gårdens båtar, både nordost och 
sydväst om boplatsen, vilket var viktigt då fisket var en 
betydelsefull näringskälla. På grund av landhöjningen 
saknar man idag den direkta sjökontakten. 

Hemmanets åkermark uppgick 1618 till fem tunnland
(1 tld = ca ½ hektar som motsvarade en tunnas utsäde). 
I Värmdö skeppslag med sina begränsade möjligheter 
till odling översteg vid denna tid sällan en gårds besåd-
da yta fem tunnland; hela 70 % av gårdarna/byarna 
hade en åkerareal under tre tunnland.
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I början av 1600-talet tillverkades tegel på gården, tro-
ligen både för eget behov och till försäljning. Grunden 
av en tegelugn påträffades 1940 på Täcka udden som 
låg inom gårdens ägor. På kartan från 1630-talet finns 
inritat strax väster om gården en ”tegelladhu ödhe”, vil-
ket tyder på att tegeltillverkningen då var nedlagd. Vid 
denna tid ägdes gården av en skeppskapten vid namn 
Anders Påfvelsson.   

År 1646 hamnade gården i adlig ägo. Den införlivades 
då med det intilliggande säteriet Farsta som ägdes av 
riksrådet Gustav Oxenstierna. Detta innebar för gårdens 
brukare att de förlorade jordäganderätten och att skatt 
betalades till friherren istället för till kronan. Gotthol-
mabonden blev nu även tvungen att utföra dagsverken 
på säteriet. Redan på 1650-talet drogs Gottholma in 
till kronan, men överläts 1659 till kammarrådet Gustaf 
Berg. Han adlades 1660 under namnet Palmquist och 
Gottholma blev säteri. Han bodde emellertid aldrig här 
utan en bonde brukade ägorna på arrende.  

Farsta säteri köpte tillbaka Gottholma 1703. Sedan dess 
har Farsta och Gottholma legat under samma ägare. 
Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825 på Farsta 
säteris marker, varmed även Gottholmas odlingsmarker 
kom att ingå i brukssamhällets lantbruksområde.

Vykort från tidigt 1900-tal som visar höbärgning 
i Farstas lantbruksområde. Oxar används som 
dragdjur. Vykort ur Freddy Weiss samlingar.

Stigen över gårdstomten är resterna av den väg som 
gick till Ingarö från det forna färjeläget vid Farstabro-
hål. Vägen omnämns i skriftliga källor 1773. På en 
karta från 1864 kan man läsa vid Farstabrohål: ”Gamla 
färjevägen till Farsta och Pilhamn”. Färjan upphörde i 
slutet av 1860-talet.

Gottholmas gårdstun sett från norr. I förgrunden 
syns resterna av den väg som gick genom gården 
och som fortsatte till Tjustvik och Ingarö. På 
kullarna till vänster och höger om stigen har husen 
stått. Foto Johan Aspfors 2006.

Gottholma enligt äldre kartmaterialGottholma enligt äldre kartmaterial
Den äldsta bevarade kartan över Gottholma är från 
1630-talet. Tack vare den och yngre kartor vet vi var 
det funnits bebyggelse och bedrivits odling, ängsbruk 
och bete de senaste 400 åren. Kartan visar också var det 
funnits hägnader som omgärdat den brukade marken. 
Här visas både originalkartan och en renritad version 
från Bertil Hedenstiernas avhandling om Stockholms 
skärgård från 1948. Streckat område visar åkergärden 
med diken. Prickad yta är ängsmark. Små stjärnor och 
ovaler föreställer blandskog och närmast bebyggelsen 
finns små blommor som symboliserar trädgårdsmark. 
Gårdsplatsen markeras genom en stiliserad byggnad, 
men att döma av husets form med torn/takryttare, var 
Gottholma bättre bebyggt än andra hemman, även 
trädgården ger signal om detta samt uppgiften om egen 
tegeltillverkning. Rester av en förvildad fruktträdgård 
omtalas ännu på 1930-talet. Att det rört sig om en gans-
ka stor gård stöds av uppgiften att sju personer dog på 
Gottholma vid 1657 års pestepidemi. Man får förmoda 
med tanke på höjdläget att 1600-talskartans gårdsplats 
har medeltida ursprung. Söderifrån redovisar kartan en 
inhägnad fägata till gården från utmarkerna i söder där 
man kunde bedriva skogsbete.



Gottholma enligt den äldsta bevarade kartan, upprättad på 1630-talet. Gårdsbebyggelsens läge är markerat 
med hus-schablon. Sydväst om gården en ”tegelladhu ödhe”. Lantmäteriverkets arkiv.
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Gottholma enligt en renritning av 1600-talskartan 
i Bertil Hedenstiernas avhandling om Stockholms 
skärgård från 1948 (sid 300). Streckad mark är 
åkerjord, prickad mark är ängsmark.

Av kartan kan man avläsa att åkertegarna var relativt 
små och oregelbundna samt att de låg nära gårdsplatsen 
samlade i Norrgärdet och Södergärdet. Ängsmarken var 
belägen lite längre bort, norr och söder om åkergärdena, 
bl a vid Täcka udden. Här är marken låglänt och var 
förmodligen på 1600-talet ganska fuktig. Sådana mar-
ker ansågs förr vara värdefulla slåttermarker. Hö från 
ängarna gavs till korna som lämnade gödsel till åkrarna, 
och säden från åkrarna blev sedan mat åt människorna 
(därav uttrycket ”Äng är åkers moder”). 

I denna del av Sverige var tvåsäde det förhärskande 
brukningssättet, så även på Gottholma. Tvåsäde inne-
bär att åkrarna odlades i växelvis rotation, d v s med 
halva åkerarealen i träda varje år. Odlingssystemet hade 
introducerats under tidig medeltid. Råg och korn var 
de vanligaste grödorna. Åkrarna hade sedan förhisto-
risk tid brukats med ett s k årder. Järnplogen kom först 
under 1800-talet, och då fick man möjlighet att plöja de 
bördiga lerjordarna som tidigare använts som ängsmark.

År 1834 hade Farstaegendomen övergått till åttaårig cir-
kulation – träda, höstsäd, fyra vallar och två år vårsäd. 
Vid 1800-talets senare del, under brukspatron Wilhelm 
Odelbergs ledning, effektiviserades jordbruket ytterli-
gare genom täckdikning och konstgödsling, även latrin 
användes som skeppades från Stockholm på pråmar.

På en enskifteskarta från 1827 känner man igen 1600-
talsgärdenas former, få förändringar av landskapsbilden 
hade skett fram till dess även om ängsmark hade plöjts 
upp till åker (bl a vid Täcka udden). Om man besöker 
Gottholma-området idag är det tydligt hur väl 1600-
talskartans inägomarker överensstämmer med dagens 
landskapsavsnitt i form och utbredning. Man kan fort-
farande få en bild av hur gårdens småskaliga jordbruk 
tedde sig för flera hundra år sedan. En tydlig skillnad 
är att de öppna markerna idag är hagmarker och att en 
förbuskning har skett av skogsbrynen. 

TorpTorp
Omkring 1800 anlades ett torp på Klubbudden strax 
nordväst om Gottholma som då var en del av Farstas 
marker. Torpet finns på en karta från 1815. Enligt kyr-
kans husförhörslängd 1826-35 brukades Klubbudden 
då av torparen Anders Winberg och hans hustru Maja 
Kajsa Ekberg. Från 1925 var torpet sommarbostad åt 
porslinsfabrikens konstnärlige ledare Wilhelm Kåge. 
Enligt honom hade Klubbudden varit ett fiskartorp med 
stall och drängstuga. Farstaviken omtalas i äldre tider 
som fiskrik. Ett tecken på detta var att sälar då och 
då kom in i Farstaviken, de lär t o m ha krupit upp på 
grynnan vid Strandvik längst in i Farstaviken (Odelberg 
1971, sid 4). Intressant i detta sammanhang är att skäret 
utanför Klubbudden har namnet Skälgrundet på kartan 
från 1815 – namnets förled skäl- (själ) är ett äldre ord 
för säl. 

Sommarvillor
Porslinsfabriken hade från 1800-talets mitt ett eget 
ångbåtsrederi med flera passagerarbåtar som trafike-
rade bryggor mellan Stockholm och Gustavsberg. Flera 
gånger varje dag passerades sundet av Gustavsbergsbå-
tarna. Det var främst Stockholms borgerskap, med eller 
utan anknytning till porslinsfabriken, som sökte sig till 
Farstaviken som låg på bekvämt avstånd från huvud-
staden. Gottholmas forna marker utmed Farstasundet 
blev då populära för sommarvillebebyggelse. Första 
villan byggdes 1862 på Täcka udden där Gottholma 
hade haft tegeltillverkning på 1600-talet. Täcka udden 
(täck=vacker) blev sommarnöje åt disponent Samuel 
Godenius dotter Emma med familj. Hon var gift med 
professorn vid Karolinska institutet Carl Jakob Rossan-
der. Han var en mycket intresserad odlare som på udden 
skapade en park av närmast engelsk typ med inplante-
rade trädsorter från olika delar av världen. Huset har 
ersatts av ett nytt under 1990-talet, men rester av parken 
och dess trädbestånd finns kvar.

Strax väster om Täcka udden byggdes 1869-70 som-
marvillan Bråvalla, en av Sveriges första villor i s k 
fornnordisk stil. Den uppfördes åt Godenius dotter Sel-
ma. Hennes make Axel Key, professor vid Karolinska 
institutet, var en stor beundrare av vikingatiden. Detta 
avspeglas i husets vikingatidsinspirerade framtoning 
med bl a drakhuvuden på gavelröstena. Huset är uppfört 
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efter ritningar av arkitekten Johan Erik Söderlund. Den 
fornnordiska arkitekturen vid denna tid hänger samman 
med den nationalistiska strömning 1850-1880 som kal-
las nygöticism. Flera kända konstnärer bidrog till den 
konstnärliga utsmyckningen av villans interiör, även då 
med vikingatema. Vid stranden ligger en av skärgårdens 
märkligare sjöbodar. Den antas vara ritad av konstnären 
August Malmström.  

Bråvallas södra gavel med en balkong som har 
kolonner enligt det romanska stavkyrkomotivet 
och vindskivor i form av drakhuvuden. Foto Johan 
Aspfors 2007. 

Där Farstasundet möter Baggensfjärden ligger villan 
Klippudden med snickarglädjeveranda, alldeles intill 
Farstasundsbrons södra brofäste. Villan byggdes som 
sommarnöje i början av 1870-talet åt byråchefen
C F Smerling. Ett rikt sällskapsliv fördes på Klippud-
den, bl a omkring 1920 när de äldre damerna Hedda 
Munck, Maria Hierta och Anna Edelstam hade det som 
sommarnöje. Därefter hyrdes huset av en familj Tamm, 
där frun var dotter till brukspatron Wilhelm Odelbergs 
dotter Maria Bennich. Därpå hade Medicinska förenin-
gen huset. År 1959 vidtogs tillbyggnader när familjen 
Jan Wallander bodde i övervåningen och familjen pro-
fessor Alf Westergren i bottenvåningen. 

Villa Klippuddens välbevarade 1870-talsveranda. 
Foto Johan Aspfors 2001.

På udden mot Baggensfjärden ligger Stora Sjöstugan 
med annex (Gula Sjöstugan). Stora Sjöstugan har en 
genomarbetad snickarglädje i s k schweizerstil, an-
märkningsvärda är de fantasifulla utsågningarna runt 
fönster och takets kronskorstenar. Villan byggdes 1875 
åt revisionssekreteraren, sedermera justitierådet, A V 
Åbergsson. Den har också varit sommarbostad åt pors-
linsfabrikens keramiker Karin Björquist. Längst ut på 
udden, på en bergsklack, finns en mindre gulmålad villa 
från sekelskiftet 1900 i välhållen ”snickarglädjestil”.

Stora Sjöstugan med naturminnesmärkt ek i 
förgrunden. Huset har idag återfått en ursprunglig 
gul färgsättning. Foto Johan Aspfors 2002.



Värdebeskrivning av Gottholmas kultur-
miljö
Det småbrutna odlingslandskapet vid Gottholma spe-
glar väl äldre tiders skärgårdsjordbruk. Man kan av 
äldre kartmaterial se att inägorna till stor del behållit 
sina oregelbundna former och utbredning.

Landskapets vegetation och utseende är starkt präglat 
av att markerna brukats kontinuerligt sedan åtmin-
stone sen medeltid. Den flerhundraåriga markhävden 
ger sig till känna genom bl a grova, vidkroniga ekar 
och tallar samt högvuxna enar i skogsbrynen.

Kulturmiljöns värdekärna utgörs av detta öppna 
kulturlandskap med sin bevarade äldre struktur. Det 
väl avgränsade landskapsrummet kring det forna 
gårdstunet uppvisar betydande pedagogiska värden. 
De fornminnesregistrerade lämningarna efter gårds-
bebyggelsen är ett viktigt minne av skärgårdskriget 
1719 eftersom skärgårdens gårdar i de flesta fall 
återuppbyggdes, men så inte här.

Gottholmas kulturlandskap är också en av de sista 
orörda resterna av det stora lantbruksområde som 
en gång tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik och är 
i egenskap av detta en inte oväsentlig del av bruks-
samhällets kulturmiljö. Sommarvillemiljöerna utmed 
Farstasundet är en annan speciell del av samhällets 
historia med höga bevarandevärden. Som enskilda 
objekt har villorna betydande kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden och bör därför betraktas som 
särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synvinkel enligt 
plan- och bygglagens 3 kap 12 § (och får därmed 
enligt lagtexten ”inte förvanskas”). 

Gula sjöstugan. Foto Johan Aspfors 2002.

Utmed Tjustviksvikens norra strand finns en strand-
promenad med omsorgsfullt anlagda stödmurar. Vägen 
binder ihop Farstasundets sommarvillemiljö med 
Tjustviks gårds marker. Strandpromenaden finns utritad 
på en karta från 1887 men inte på en karta från 1854. 
På sistnämnda karta kallas skogen på udden där Stora 
Sjöstugan ligger för Oxhagen.
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TJUSTVIK

Tjustviks gårds historia
Gården omnämns första gången i skriftliga källor 1538. 
Uppodling av mark tog lång tid, varför man får förmoda 
att gården är anlagd under medeltiden, d v s cirka 1100-
1520. Detta stöda av att inga förhistoriska lämningar 
är kända. Den medeltida bonden hade här ett skyddat 
gårdsläge nära odlingsbara marker och en god hamnvik 
för gårdens båtar. Den flerhundraåriga markhävden ger 
sig till känna genom bl a grova ekar och tallar samt 
högvuxna enar i skogsbryn och på impedimentholmar. 

Under 1500-talet ägdes gården av bönder. På 1640-
talet köptes gården av adelsmannen Gustav Gabrielsson 
Oxenstierna som då ägde Farsta. Tjustvik kom sedan 
att tillhöra Farsta säteri åtminstone till 1770. Strax efter 
1770 köptes gården av svärdsfejaren Johan Tjustberg. 
Från 1806 kom Tjustvik att åter tillhöra Farsta som 
blev en del av Gustavsbergs porslinsfabriks egendom 
senare under 1800-talet. På en karta från 1887 över 
brukssamhällets ägor finns Tjustviks gård medtaget. 
För ett dåtida självförsörjande brukssamhälle var det 
viktigt med lant- och skogsbruk för att kunna försörja 
samhället med virke och lantprodukter. 

I likhet med Gottholma brändes Tjustviks gård ner 
under de s k rysshärjningarna 1719 (iscensatt av ryske 
tsaren i terrorsyfte för att få slut på det stora nordiska 
kriget som hade pågått sedan 1700). Detta är väl doku-
menterat p g a att dåvarande innehavaren av gården, 
Lorenz Tjustberg, i en skrivelse till häradsrätten klagar 
över ryssarnas framfart. Han skriver att husen, delar av 
skogen, bryggorna samt gärdesgårdarna hade bränts ner 
och att kreaturen var borta. Vidare uppger han att ett 
stort antal kroppar från slaget vid Stäket, som hade ägt 
rum på andra sidan Baggensfjärden, hade grävts ner på 
hans marker. Det sistnämnda är ett mysterium, men på 
Hålludden (även kallad Tjustviksudden) fanns tills år 
2002 två s k ryssugnar som tyder på att de sannolikt har 
slagit läger vid gården. Nära ugnsplatsen ligger ett röse 
som har tolkats som en grav då det har likheter med de 
förmodade gravrösen som finns på den intilliggande 
Lillängsudden (Beatelunds marker). 

Strandpromenaden vid Tjustviksvikens norra 
strand. Foto Johan Aspfors 2002.
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Ryssugn på Hålludden, undersökt och borttagen 
2002. Foto Johan Aspfors 1992.

Gården återuppbyggdes, men dagens huvudbyggnad 
bör vara uppförd under karljohantid. Huset finns nämli-
gen på en karta från 1854 men inte på enskifteskartan 
från 1827 – den äldre bebyggelsetomten låg ett stycke 
åt sydväst närmare fägården och Gärdesviken. Huset 
ger ett ålderdomligt intryck med sina robusta proportio-
ner och 1700-talsmässiga takform med brutna takfall, 
något som var populärt i skärgårdens byggnadsskick 
under 1700-talets senare del och 1800-talets början 
efter förebild från herrgårdsarkitekturen. Stommen är 
timrad och panelad och har en för tiden ovanlig fyrde-
lad rumsindelning med centralt placerad murstock, en 
planlösningsform som blev vanlig först vid sekelskiftet 
1900. Inre snickerier som t ex dörrfoder är av tidig 
1800-talstyp, vilket gör det troligt att huset är byggt 
omkring 1830 strax efter enskiftet. Huset var på 1960-
talet sommarbostad åt porslinsfabrikens konstnärlige 
ledare Arthur Hald. Av fägårdens ekonomibyggnader 
återstår endast grundstenar.

Tjustviks mangårdsbyggnad på 1940-talet. Dess 
fyrdelade planlösning avspeglas i den breda 
huskroppen. Planlösningstypen var sällsynt 
vid husets byggnadstid, 1800-talets första 
del, men hade sedan 1700-talet använts för 
tjänstefolksflyglar på herrgårdarna. I Norrland, 
främst Ångermanland, byggde bönderna 
bostadshus med denna rumsindelning redan på 
1700-talet under benämningen korsbyggnad. 

Tjustviks gårds inägomarker utmed gamla 
landsvägen till Ingarö. På bilden syns delar av 
Hemgärdet med gårdens huvudbyggnad längst 
bort. Foto Johan Aspfors 2002.

Vägen vid Hemgärdet sedd från norr. Den 
äldsta vägbanken syns i skogsbrynet till vänster. 
Vägbanken är registrerad som fornlämning. 
Vägsträckningen till höger tillkom omkring 1990. 
Foto Johan Aspfors 2007. 

Vid 1800-talets senare del, under brukspatron Wilhelm 
Odelbergs ledning, effektiviserades jordbruket genom 
täckdikning och konstgödsling, även latrin användes 
som skeppades från Stockholm på pråmar till den 
latringrop som ännu finns kvar vid Gärdesvikens norra 
strand. Från gropen spreds latrinet ut på åkrarna.
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Latringrop vid Gärdesviken. Foto Johan Aspfors 
2007.

Tjustviks gård enligt äldre kartmaterialTjustviks gård enligt äldre kartmaterial
Kartor över gården från 1600-talet saknas. På en skär-
gårdskarta från 1600-talets senare del finns gårdsbebyg-
gelsens läge utritad, på ungefär samma plats som idag, 
men inget annat. På en karta från 1815, som baseras på 

Enskifteskarta 
från 1827 över 
Tjustviks och 
Farstas ägor, 
baserad på en 
uppmätning från 
1810. Avritning 
från 1935 i 
lantmäteriverkets 
arkiv.

en uppmätning 1810, kan man se gårdens och ägornas 
utseende före 1800-talets jordbruksreformer. Enskiftes-
kartan från 1827 ger samma bild av markerna. Själva 
gårdsplatsen ligger något förskjuten mot sydväst i 
jämförelse med dagens gårdsläge. Kartan uppvisar en 
mängd mindre ekonomibyggnader grupperade så att en 
ordnad fägård bildas mittemot boningshuset på mangår-
den, alltså en närmast götisk gårdsuppställning. En stig 
leder ner till bryggor vid Tjustviksviken, eller som den 
heter på en karta från 1774 Ängsviken. Det äldre nam-
net hänger samman med att stora delar av gårdens äng-
mark fanns i dalgången mellan viken och Långträsket, 
Tjustviksängen, fuktig mark som var lämplig slåtter-
mark. Än idag kan man se vattensjuka partier närmast 
Tjustviksviken. Ängsmark fanns även vid Gärdesviken 
innersta del, sydväst om gårdsbebyggelsen, och på den 
långsmala Storängen mellan gården och Långträsket. 
Åkermarken låg enligt 1815 års karta ner mot Gärdesvi-
ken, därav vikens namn, och utmed den gamla lands-
vägen till Ingarö. Trädbevuxna impedimentholmar delar 
av åkerjorden, vilket leder till landskapets småbrutna 
karaktär. Två tydliga skiften framträder på kartan som 
avslöjar att gården tillämpade tvåsädesbruk.



Ytterligare åker- och ängsmark bröts upp på 1840- och 
1850-talen på båda sidor om Långträsket i samband 
med tre torpbildningar som hade kommit till stånd på 
initiativ av porslinsfabrikens disponent Samuel Gode-
nius (se följande avsnitt om torpen).

På en karta från 1887 finns ägornas namn inskrivna. 
Ängarnas namn har redan nämnts. Åkermarken sydväst 
om mangården kallas på kartan för Hemgärdet, vilket 
självfallet syftar på läget nära gårdens byggnader. Det-
samma gäller för skogsmarken nordväst om gården, på 
Svinudden, som kallas Hemskogen. Här finns idag ett 
äldre tallbestånd och en hel del enar vilket är tecken på 
att skogsbete har bedrivits på platsen. Den del av Hemgärdet som sträcker sig sydost om 

gården ner mot dalgången mellan Tjustviksviken 
och Långträsket. Foto Johan Aspfors 2002.
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Karta från 1887 som bl a visar Tjustviks marker. Gårdens torp ligger utmed gränsen mot sydväst. Detalj av 
Praktisk Geologisk karta av J Jönsson, Värmdö kommuns arkiv. 
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TorpTorp
Där Tjustviks marker angränsar mot Beatelunds, ome-
delbart söder om Hålludden, ligger torpet Lilla Tjustvik 
i en dalsänka. Dottern till Tjustviks gårds innehavare 
Lorenz Tjustberg, Anna Christina, var gift med in-
spektören på Farsta, Anders Öhman. Denne Öhman 
lät på 1780-talet åt sig själv uppföra torpet som fick 
namnet Christineberg eller Lilla Tjustvik. Siste torparen 
hette Lindgren och bodde där 1910. Torp- och källar-
stuga finns kvar men de små inägomarkerna ner mot 
Baggensfjärden har till stor del avstyckats och bebyggts 
under 1900-talet. 

Ägaren till Gustavsbergs porslinsfabrik vid 1800-talets 
mitt, Samuel Godenius, utökade jordbruket på Farsta-
Gustavsbergs ägor där Tjustvik gick under benämnin-
gen ”utgård”. Han lät uppföra flera torp på Tjustviks 
utmarker: Nyvik 1848 och Viktorsberg 1852, båda 
söder om Långträsket, och Ekbacken 1849 norr om 
Långträsket. Torpen anlades på mark som tidigare i 
huvudsak varit skogsmark. Torparen var själv tvungen 
att bryta upp åker- och ängsmarken, därtill ingick att 
göra ett visst antal dagsverken på huvudgården. Tor-
paren och hans familj bodde i en liten stuga med kök 
(stuga), kammare och liten farstu. Förutom Nyvik har 
de ursprungliga torpstugorna bevarats och fortfarande 
är inägomarkerna som redovisas på en ägokarta från 
1854 till stor del uppfattbara.

Torpet Viktorsberg. Till höger en källarstuga. 
Värmdö kommuns arkiv.

Svinudden bebyggdes med ett fiskartorp så sent som 
1930. Bakgrunden till detta var att fiskarparet Axel 
och Hedvig Karlsson i Viktorsberg fick det svårare att 
gå till Baggensfjärden genom skogen p g a sjukdom 
1929. Så här beskriver brukspatronens sonson Wilhelm 
Odelberg (1918-2002) sin far Victors del i tillkomsten 
av Svinuddens fiskartorp: ”Hedvig blev sjuk i blind-
tarmsinflammation och höll på att dö, men klarade sig. 
’Nu när Hedda varit så dålig, får hon inte gå genom 
skogen längre’, sade min far, ’vi bygger ett hus nära 
stranden vid Svinudden’”(Odelberg 1987, sid 38). 
Baggensfjärden var i äldre tider välkänt för gott fiske, 
och flera fiskartorp låg runt fjärden. ”Fiskar-Hedda” 
försåg brukssamhället med fisk åren 1915-1946. Hon 
har berättat att det ännu på 1930-talet fanns gott om 

”fjällfisk i Baggen, abborrar, fina abborrar. Ål och sik 
kunde man få på nät – vi hade nätena utmed land… En 
gång fick vi en tumlare i Blötviken, i noten, den skicka 
vi till museum” (Gustavsbergaren nr 4 1975 sid 9). Den 
ursprungliga torpstugan på Svinudden, som var ett litet 
falurött hus med sadeltak och spröjsade fönster, omtalas 
1975 som nerbrunnet. 

Svinuddens sjöviste vid Tjustviksviken. Äldre bild i 
Gustavsbergaren nr 4 1975.

Kvarnverksamhet
Vid Långträskets västra del finns en damm och resterna 
av ett stenfundament till en mjölkvarn. På en karta från 
1854 är dammen och kvarnen inritade. Enligt Euréns 
ångbåtskarta från 1886 var kvarnens namn ”Nyviks-
qvarn”. Namnet syftar troligen på det närliggande torpet 
Nyvik som Gustavsbergs porslinsfabrik anlade 1848 
i sina strävanden att utöka jordbruket. I Institutet för 
språk och folkminnens ortnamnsarkiv (SOFI) finns 
namnet Tjustvikskvarn nedtecknat. Där uppges också 
att kvarnen var borta på 1930-talet. Enligt Gustavs-
bergsbon Herbert Bergschöld var det en skvaltkvarn 
med horisontellt placerat vattenhjul. 

Kvarnresterna verkar av allt att döma vara från den tid 
Tjustvik tillhörde Gustavsbergs Farstagods, ägokartan 
från 1827 redovisar nämligen inte nuvarande damman-
läggning. Enligt Wilhelm Odelberg, sonsonen till den 
siste brukspatronen, var kvarnen uppförd ”någon gång 
på 1850-talet”. Vidare uppger han, i en artikel i tidnin-
gen Gustavsbergaren hösten 1961, att kvarnstenarna 
fanns kvar ännu under hans barndom på 1920-talet, 
men att de senare blev trappstenar på kringliggande torp 
och gårdar. Man får förmoda att kvarnen togs ur drift i 
samband med att fabriken hade fått en eldriven kvarn 
vid Kattholmens kraftverk 1905.



Värdebeskrivning av Tjustviks kultur-
miljö
Kulturlandskapet kring Tjustviks gård besitter 
betydande kulturhistoriska värden, men är dock ej 
formellt utpekade. Det rör sig om ett småskaligt 
kulturlandskap som varit Tjustviks gårds åker- och 
ängsmark. Det småbrutna landskapet kring Tjustviks 
manbyggnad bildar en helhetsmiljö av välhållen 
ålderdomlig karaktär. Sällsynt få avstyckningar har 
skett på gårdens marker.

Landskapets vegetation och utseende är starkt präglat 
av att markerna brukats kontinuerligt sedan åtmin-
stone sen medeltid. Den flerhundraåriga markhävden 
ger sig till känna genom bl a odlingsrösen, grova 
ekar och tallar samt högvuxna enar i skogsbrynen. 
Till landskapsbilden hör även den gamla landsvägen 
till Ingarö, omnämnd på 1770-talet, som följsamt 
sträcker sig utmed inägomarkernas skogsbryn. 
Vägen börjar i norr vid Gottholma (Farstabrohål), 
men är där numera bara en stig, medan sträckningen 
vid Tjustvik fortfarande är en grusad farbar väg. 
Till landskapsbilden hör även den faluröda man-
gårdsbyggnaden från 1800-talets första hälft med ett 

traditionellt läge på obrukbar mark mellan inägomark 
och sjön. Då granngården Gottholma aldrig åter-
uppbyggdes efter rysshärjningarna kompletterar 
Tjustvik bilden av hur en mindre lantgård i innerskär-
gården tedde sig. Dock saknas ekonomibyggnaderna. 
Bevarade bostadshus som är äldre än 1800-talets 
mitt är få i kommunen, varför huset med sin ovanliga 
planlösning har höga bevarandevärden. Det bör därför 
betraktas som särskilt värdefullt enligt plan- och byg-
glagens 3 kap 12 § (och får därmed enligt lagtexten 
”inte förvanskas”). 

Till Tjustvik här även flera torpmiljöer från sent 1700-
tal och 1800-talets mitt som speglar senare tiders 
nyodling av utmarkerna. De torpstugor som inte har 
förnyats faller under plan- och bygglagens 3 kap 12 §. 
Tydliga rester av kvarnverksamhet och latrinhantering 
i form av en s k latringrop är andra pusselbitar till 
förståelsen av Tjustviks historia som utgård till godset 
Farsta-Gustavsberg. 

Gravröse från rysshärjningarna 1719 på Hålludden 
vittnar om hur gårdarna runt Baggensfjärden blev 
påverkade av skärgårdskriget i samband med slaget 
vid Stäket.
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