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Från 1653 års revisionsbok
(Frijde chronohemman)
Frijde är ½ hemman om 5 marckeleij, hafuer åcker till 8 tunnelandh, ängh till 10 manss slätt, ingen
starr, aagh i Biörkemyyr, humblegårdh till 15 stänger och tämmeligh godh skough. Bruckas af Olof
Pädhersson, hwilcken för 5 åhr sädhan tillträdde gården uthan betallningh, och hafuer sädhan för
sin stoora armoodh nutit 2 åhrs frijheet och imedlertijdh wäll opbygdt gården.
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Kartläggning 1700

Skattläggning 1746
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Nils och Hilda
Enligt morbror Bengt så ärvde Hilda marken. Nu är Bengt inte någon direkt pålitilig källa, och om
man tittar på lagfarten, så har Nils köpt Fride 1:7 den 22 augusti 1909, med hjälp av en inteckning
på 400:- (till 6% ränta). Enligt bouppteckningen efter Olof Johannes Lindström, min mormors far,
så ägde han mark vid Engmans:

Det kan ju vara det som i så fall är arvet som Elna pratat om, men det arvet delas ju av alla syskon,
och mormors far dör 1917, 7 år efter att Nils och Hilda flyttat till Fride.
De hyrde först i ett torp på ”andra sidan vägen” och sedan uppförde de det nya, eller rättare sagt
flyttade ett hus från Kräklingbo (Ekskogerum), ett hus som morfar sedan byggde till. Han
snickrade alltid, enligt min morbror.
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Det hus de hyrde lär vara båtsmanstorpet 121 Strömberg som du kan läsa mer om under det
kapitlet.

Flytten från Kräklingbo
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1928, Morbror Bengts konfirmation.
Personerna på bilden är från vänster; Gunhild (Gun Svensson), Stig Jönsson, Mormor (Hilda
Jönsson) med Acke (Axel Furugärde) i knät, Ingrid, Bengt (Bengt Furugärde), bakom står Olga
(Olga Svensson), EngmansEmma (som var Bengts Gudmor) och längst ut står Tage (Tage Jönsson).
Bilden är tagen av Johannes Montelius (enligt Bengt).
Jag undrade vad det var för byggnation på gång, då svarade Bengt att ”din morfar höll alltid på
med nåt med huset”. Jag tror han jobbar med entredörren och stentrappan.

Engmans 1:16
Bakom Fride ligger Engmans 1:16. Denna bit mark köpte Nils och Hilda, som jag tolkar det
uppdelat i två omgångar, 1917 och 1922.
1940 blir Hilda ensam ägare, efter att Nils avlidit. Stig köper marken 3 april 1957, och han bygger
ett hus där, som han senare flyttar tlll Österby. Tage köper av Stig 27 december1963 (när han
köpte Fride. Stig får tillbaka marken som gåva 29 december 1971. Stig byggde ett nytt hus, men
han sålde detta den 17 oktober 1971 till Gun och Acke. Gun Furugärde stod som ägare, och de
använde huset som sommarstuga. (jag är litet osäker på om jag har förstått historien rätt, det kan
vara så att Acke byggde huset, men jag tror i alla fall att Stig påbörjade).
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Bild på huset från 2014.
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Lokalundersökning 1916
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Hilda och Stig

27 jan 1940 görs bouppteckning efter Nils, lagfart sökt 1953 med Hilda som ägare
Enligt uppgifter från Brita och Gun, flyttade mormor till Visby för att bo hos morbror Tage och
Brita i deras nyinköpta lägenhet på Strelowgatan 15 efter att morfar dött. Även Gun bodde
där ett tag.

Strelowgatan 15

Senare flyttade mormor tillbaka till Fride, enligt uppgift från Brita var Gun där och hjälpte till.
Det skulle faktiskt kunna stämma. Mamma och vi barn var på Gotland förmodligen sommaren
1955. Lagfarten på Hilda är uttagen 1953 och det kan ju tänkas att mamma var där då också,
fast det kan jag inte verifiera. I samband med att mormor flyttade tillbaka drog man in el i
huset (enligt Brita).
Bilden är från vårt besök sommaren 55. Mormor, Leif och Gun-britt.

15
Fride

Jag, min syster och mormor
3 april 1957 köper morbror Stig Fride. Jag tror att Stig bodde där tillsammans med mormor.

Tage
27 dec 1963 köper Tage (morbror) av Stig, torpet användes som sommarstuga.
Juli 2012 brinner huset ner till grunden, förmodligen av ungdomar som har haft det som tillhåll.
Det behöver ju naturligtvis inte vara gjort med flit. Min uppfattning är att huset var i ganska dåligt
skick, så det hade säkert inte gått att rädda hursomhelst.

Kyrkbänkarna i Gammelgarns kyrka
Bänkarna bär namn på gårdarna inom socknen. Man fick inte sitta hur som helst i kyrkan, utan
varje gård hade sin bänk. Ordning skulle det vara, även rangordning. Den slutna bänkindelningen
tillkom i början av 1800-talet. (information från ”En bygdesskildring från östra Gotland” av
Leonard Nordin.)
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Bilder från Fride 2006
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En bild från 2014
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Båtsmanstorpet nr 121 Strömberg
Mormors mor föddes i Båtsmanstorpen 121 Måndag-Strömberg. Enligt uppgifter från
Gammelgarns hembygdsförening låg det torpet i Måndesböien (eller Backen) i Ardre. Det låg mitt
emot infarten till Mullvalds änge, alldeles uppe mot bergskanten. Det finns inte något kvar av
torpet idag mer än en del flata kalkstenar som plockats upp ur åkern. Det är däremot inte där som
mormors mor är född, för båtsmanstorpet är flyttat till Fride långt innan hon är född (1845 enligt
klippet från tjelvar.se).
Enligt nuvarande grannen (2016), låg torpet på Fride 1:4, alltså på andra sidan vägen, precis som
morbror Bengt har sagt. Grannens farfar köpte Fride 1:4 1915, det stämmer med historien att
morfars hus på Fride 1:7 har tillkommit 1915. Enligt morbror Bengt flyttat med häst och vagn från
Kräklingbo. Torpet har försvunnit helt vid bygget av nya vägen.
I dödboken för mormors mormor, Kristina Elisabeth Hammarström (gift Strömberg), står det att
hon är båtsmansänka vid Fride.
Efter min mormors morfar blev den siste båtsmannen Gustav Strömberg. Gustav flyttade från
torpet samma år som han fick sitt avsked. Avsked fick han den 26 augusti och flyttade gjorde han
den 13 november 1887. Gustav är född i Stockholm som Holmström, så han har inget med min
släkt att göra.
Klippt från Gotlands militärhistorik (www.tjelvar.se):
Roten utgjorde av: ¼ mtl Fride (stamhemman), ½ mtl Gannarve, ¾ mtl Glose i Gammelgarn samt
1 mtl Bringsarve, ½ mtl Petsarve, 1 1/8 mtl Kaupungs, tillsammans 4 1/8 mtl.
Äldre numrering 146/148. Roten överfördes hit från Ardre i början av 1800-talet. Har tidigare
hetat Måndag. Roten vakanssattes år 1888.
År 1845 överenskom kronan och rotehållarna om att ny torpplats skulle uttas. ?? vid ? överlät av
sin ? ? tunnland till detta ändamål. sitt på Frides grund. Byggnaderna skulle uppföras enligt 1840
års fastställda byggnadsregler och stå färdiga att överlämnas till båtsmannen 1848.
Manbyggnaden var av sten under faltak, 12 ½ alnar lång, 9 ¼ alnar bred och 4 ½ alnar hög.
Fähuset var av sten under agtak, 17 ¾ alnar långt, 8 alnar brett och 4 ½ alnar högt. Inrett till lada
med loge och bås samt kohus med 2 spiltor, hömd och kalvstia.
År 1880 uppfördes ett nytt fähus av sten under agtak, 36 fot långt, 18 fot brett och 8 fot högt.
Inga byggnader finns kvar i dag.
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