
Inge Höjer
Född 1936. Civiljägmästarexamen 1964. Anställd i Skogs-
sällskapets Förvaltning AB fram till pension 1999, först som
regionchef, sedan som informationschef.

Margareta Huitfeldt, Bohusläns mäktiga
jordägare och donator

Margareta Huitfeldt Bohusläns mäktigaste
kvinna härskade över Bohuslän under mer

än ett halvt sekel. Hennes domäner
omfattade 1000-tals gårdar med
bl.a. Sundsby och Åby Säterier
(där Nordens Ark nu ligger).
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Den 20 augusti 1999 hölls
historiska sällskapets sommarexkursioner i
västra Sverige. Närmare 60 deltagare fick
under en solig dag ta del av bohuslänsk
skogshistoria.* Ett naturligt besök var då
Sundsby Säteri beläget pä ön Mjöm mellan
Orust och Tjörn. Det var härifrån som den
sägenomspunna och mäktiga Margareta
Huitfeldt styrde sina väldiga domäner un-
der en stor del av 1600-talet då Bohuslän
först tillhörde Danmark-Norge sedan Sve-
rige. Helt naturligt var ” Fru Margareta ”

som hon kallades i folkmun också en stor
skogsägare med ett påtagligt intresse för
"skogarnas vård och ans Inte minst gällde
detta ekskogarna och än idag finns ett antal
gamla ekar som en gång i tiden sägs ha varit
några av hennes skötebarn.

Undertecknad, som hade nöjet att leda
exkursionen på Sundsby, hann berätta bara
kortfattat om Margareta Huitfeldt och hen-
nes liv. Eftersom ämnet tydligen intressera-
de många har jag ombetts att litet mer ut-
förligt återkomma i årsskriften. Mina in-
tryck har jag samlat i huvudsak under de
cirka 20 år från 1966 och framåt som jag
haft ansvaret för den skogliga förvaltningen
av bl.a. stamgodset Sundsby. Tyvän finns
inte så många personliga handlingar kvar
efter Margareta Huitfeldt. Sundsbys hu-
vudbyggnader — som var uppförda i trä —
ödelädes i en häftig brand är 1720, och
därmed också hela det välordnade gårds-
arkivet med alla personliga brev. Det mest
personligt färgade material som fru Marga-
reta efterlämnat är det berömda testamen-
tet där hon efter sin sons begravning done-
rar hela sin samlade förmögenhet med alla
gårdarna till den studerande ungdomen i
Bohuslän i form av stipendier. Denna do-

* Se även Skogshistorisk Tidskrift nr 9, Sven Arnell och
Skogshistoriska Tidender nr 3, 1999

Skogs- nation är näst efter Gustav II Adolfs överfö-
rande av de s.k. Gustavianska arvegodsen
till Uppsala universitet den största jord-
donation som gjorts i Sverige.

en av

Margareta Huitfeldt dikterar sitt berömda
testamente på Sundsby. Dåvarande överstarna
Rutger von Ascheberg och Sven Rank var högst

betrodda testamentsvittnen.

En märklig kvinna
Margareta Huitfeldt föddes 1608 på stor-
godset Skjellebred i södra Norge, ett gods
som hennes far fått genom giftermål. Fa-
dern tillhörde en förnäm norsk-dansk
adelsfamilj som bl.a. hade fått dela det
rika arvet som i historieböckerna brukar
kallas de Gyldenlöweska arvegodsen. Det
kanske är på sin plats att påpeka att den
nordiska kartbilden såg annorlunda ut
vid den här tiden. Så t.ex. tillhörde Bo-
huslän, Halland och Skåne fortfarande
Danmark-Norge. De flesta av oss vet ju
från skolans historiebok att det var först
år 1658 genom freden i Roskilde som
områdena blev svenska.

Antingen Bohuslän tillhörde Dan-
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Sundsby Säteri idag. På 1600-talet fru Margaretas stamgods och fasta punkt i tillvaron. Nu har vi kanske
svårt att med dagens bilvägnät förstå hur Sundsby mellan Orust och Tjörn kunde vara en sådan

centralpunkt i västra Sverige, men tänker vi på kustsjöfartens stora betydelse förstår vi det lättare.

mark/Norge eller Sverige var det under
en stor del av 1600-talet ett gränsland
hårt drabbat av krig, härjningar och an-
nat elände. Men åter till Margareta.

Margaretas mor dog då Margareta än-
nu var ett litet barn. Hennes far giffe då
1622 om sig och bosatte sig mest i Dan-
mark där hans nya maka ägde ett stor-
gods. Varför den unga Margareta inte föl-
jde med kan vi bara gissa. I stället flyttade
hon till mormodern på Sundsby.

Till Sundsby kom Margareta som ung
flicka. Sundsby var på den tiden ett bety-
dande gods som år 1616 hade ärvts av
Margaretas mormor Fru Gurre Green ef-
ter brodern, gamle rikskanslern Anders
Green. Det blev mormodern som tog
hand om den moderlösa flickan. När
mormodern dog år 1625 blev Margareta
vid 17 års ålder enda arvingen. Därmed
fogades de Greenska arvegodsen till de

betydande norska gods som Margareta
tillskiftats när fadern gifte om sig.

Margareta hade en halvbror som dock
dog i späd ålder. Detta gjorde att Marga-
reta även blev faderns universalarvinge

12 år senare avlider. Utan attnar pappan
egentligen göra något själv hade alltså
denna unga, ogifta adelsfröken blivit
storgodsägare både i Sverige, Danmark
och Norge.

Utför glasberget?
Säkert måste denna enormt rika, unga
adelsfröken varit eftertraktad av en rad
högadliga friare.

Någon beblandning med ” vanligt
folk” var på den tiden säkerligen inget att
ens tänka på.

Men av någon anledning gifte sig Mar-
gareta först vid 27 års ålder, vilket var på-
fallande sent för en rik flicka ur högadeln.
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Margaretas utvalde var den danske adels-
mannen Thomas Dyre som under många
år dessförinnan varit i danska flottan och
kämpat mot svenskarna men som nu fått
tjänst i danske kungens kansli. De unga
tu gifte sig 1635 vid ett storstilat bröllop
i Viborg och Dyre slutade sin tjänst hos
danske kungen för att tillsammans med
sin fru från det enligt sägnerna ” fagra och
med stadiga byggnader med torn och tin-
nar ” bebyggda Sundsby sköta och förkov-
ra familjegodsen.

Men Dyre lämnade inte Danmark
lottlös. Efter avskedet förlänades han det
mycket inkomstbringande ” Dragsmarks
klosterlän” som ju låg i Bohuslän inte
långt från Sundsby.

ningar och byten koncentrerade man sitt
ägande till Bohuslän, och Sundsby kom
att bli allt mer centralt. En betydande ut-
låningsverksamhet med möjlighet att lösa
in belånade gods och gårdar gjorde att fa-
miljens domäner avsevärt utökades.

Tyvärr dog Thomas Dyre redan vid 46
års ålder år 1851 och den unga Marga-
reta, bara 43 år gammal, blev änka och
Bohusläns störste godsägare.

Döden ständig följeslagare
Margareta fick tillsammans med sin ma-
ke tre barn, men barnadödligheten var
som oftast på 1600-talet stor. Första bar-
net, en dotter, blev bara 8 dagar gammalt,
andra barnet 8 år. Tredje barnet, sonen
Ifver Dyre, som jag återkommer till, fick
dock leva i 20 år och blev moderns ögon-
sten och framtidshopp.

Trots alla sina rikedomar förföljdes
Margareta av döden. Innan hon fyllt 43
år hade döden tagit många av hennes när-

Skickliga förvaltare och affärsmän
Under de 16 år Margareta och Thomas
Dyre fick tillsammans ägnade man sig ge-
mensamt åt något vi idag skulle kallat
strukturrationalisering. Genom försälj-

Huitfeldtska gymnasiet i Göteborg har tillkommit tack vare Margareta Huitfeldts storartade donation.
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Under en resa i Sydfrankrike drabba-
des han dock av en "hetsig feber" och av-
led några veckor senare knappt 19 år
gammal.

Innan han dog bad han sin guvernör
att till modern framföra en önskan om att
modern ville avsätta en del av sitt gods el-
ler en summa penningar varav räntan år-
ligen skulle givas till fattiga skolbarn och
studerande ungdom efter hennes död.

Den sörjande modern fullföljde och
överträffade sonens sista önskan. År
1664, strax efter sonens begravning,
skrev hon sitt berömda testamente där
hon ger all jordegendom till en stipendie-
inrättning. Det är den näst största jord-
donationen som någonsin gjorts i Sve-
rige.

maste, t.ex. hennes mor, halvbror, far,
mormor, make och två av tre barn. Sin
siste son skulle hon komma att överleva
med 55 år.

Den stora donationen
För sin ende överlevande son Ifver Dyre
fortsatte Margareta sina gårdsköp. Men
den unge Ifver hann aldrig tillträda det
stora arvet. I stället blev det fru Margareta
som ensam i ytterligare sammanlagt mer
än 50 år kom att från Sundsby styra över
sina stora domäner. Liksom hon före
1858 då Bohuslän var dansk-norskt haft
goda relationer med danska regeringen
lyckades hon efter 1658 också hålla sig
väl med svenska förmyndarregeringen.
Genom skickliga förhandlingar med bl.a.
riksdrotsen Per Brahe lyckades hon fa ige-
nom stora skattelättnader, en gång med
hela 50 %, inte bara för sig själv utan
även för sina underlydande. Och som
den handlingskraftiga dam hon var, såg
hon naturligtvis till att kungliga hovet
och en rad andra myndighetspersoner i
lämplig omfattning försågs med havets
läckerheter. Och inte så lite heller! En
sändning i januari 1672 till hovet i Stock-
holm omfattade bl.a. sju tunnor ostron, 3
Vi tunnor musslor och 5 tunnor hummer.

Sonen Ifver Dyre skulle naturligtvis
uppfostras och utbildas på det sätt det an-
stod unga adelsmän. Först skickliga lärare
hemma på Sundsby, sedan utbildningar
utomlands. År 1661 förmådde han sin
mor att bekosta fortsatta studier vid be-
römda utländska universitet i England
och Frankrike. Med på resorna hade han
dels en guvernör, dels ett antal betjänter.

Genom stipendiemedlen har otvivel-
aktigt under århundradenas lopp ofant-
ligt mycket gott uträttats och otaliga är de
studeranden som genom stipendier och
understöd fatt en möjlighet till högre stu-
dier. Ofta innebar stipendierna inackor-
dering och som ett bevis på gåvans storlek
kan nämnas att det på 1800-talet bodde
över 6.000 studeranden på stipendiegod-
sen.

Fru Margareta var en klok dam i
många avseenden. Bl.a. gällde detta ut-
formningen av testamentet.

Fonden heter Kungliga och Huitfeldtska
Stipendieinrättningen, vars högsta ansva-
riga organ, Kuratelet, består av landshöv-
dingen, biskopen och rektorn för Göte-
borgs universitet. Så har det varit ända se-
dan 1600-talet.

I en sammanställning gjord av en tidi-
gare sekreterare i stipendieinrättningen
står att läsa följande:
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Denna gamla ek anses allmänt ha varit en av Margareta Huitfelts skötebarn.
Kan den ha varit en ung ek redan på mitten av 1600-talet?
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avrätta tjuvar, inte minst sådana som stal
grenar eller hela stammar av ekar. Och
många andra hemskheter!

Den bild man far av henne när man
mer objektivt söker ta del av bevarade do-
kument och skrifter ger något helt annat.
Sannolikt var hon en rättrådig kvinna
som månade om sina underlvdande.

j

Men samtidigt var hon kanske en sli-
pad och hård affärskvinna som utnyttja-
de sina möjligheter och rättigheter och
som blev rik. Och det skapade naturligt-
vis både avundsjuka och förtal.

” Margareta Huitfeldts donation omfat-
tade säterierna Sundsby i Valla och Åby i
Tossene socken jämte underlydande avels-
gårdar, hemman, lägenheter och fiskelägen.
Hemmanen utgjorde tillsammans 141 H
24 mantal. Med ärfilig åborätt innehades
680 brukningsdelar i hemman och torp
medan 2.296 bostads-, magasins- och sjö-
bodstomter voro med livstids besittningsrätt
upplåtna i fiskelägena. ”

Under 1800- och 1900-talen har fas-
tighetsinnehavet successivt avvecklats så
att stipendieinrättningen numera endast
har kvar fru Margaretas stamgods, Sunds-
by. Tillgångarna i övrigt har omplacerats i
aktier och obligationer. Mycket stora be-
lopp sammantaget utbetalas årligen som
stipendier till gymnasieelever vid de all-
männa läroverken i länet, till studerande
vid universitet och högskolor i hela lan-
det och som understöd för vetenskaplig
och pedagogisk verksamhet.

Fru Margareta och skogen
I många av de handlingar som finns kvar,
t.ex. i domböcker, lantmäterihandlingar
o.s.v. framgår fru Margaretas intresse för
skog och skogsvård. Redan i hennes be-
römda testamente visar hon sitt intresse
då hon skriver "att dess tilligende skove
icke till upplicht bliver forhugget eller
ruineret, eftersom jeg hidintill och så lenge
jeg lever, haver och vill holde dem i god
opsicht."

Även om gammelsvenskan är svår att
helt förstå är ändå innebörden klar. Mar-
gareta Huitfeldt var mycket mån om sina
skogar. Och kanske är det tack vare hen-
nes tidiga skogsintresse särskilt för eksko-
garna som vi på Sundsby idag har så fina
ädellövskogar, bl.a. gamla ekbestånd, av
sådan dignitet att våra naturvårdsmyn-
digheter och länsstyrelsen gör naturreser-
vat av dem för att säkra dem för kom-
mande generationer.

Folktro och sägner
Naturligtvis har en så säregen och mäktig
kvinna som Margareta Huitfeldt varit
och är fortfarande föremål för mytbild-
ning. I muntliga berättelser och sägner
har hon beskrivits som en hänsynslös och
maktgalen kvinna som härskade över Bo-
huslän. Hon sägs ha lurat av folk deras
gårdar, hon sägs ha halshuggit en ung
präst som vänslades med en ung adels-
dam på Sundsby. Sedan skulle hon en
mörk natt ha låtit gräva ner liket under en
landsväg till evig skam för den unge pre-
laten. Hon sägs ha låtit stympa och t.o.m.
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