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Viggeby soldattorp = Slumsta soldattorp, Louiselund >>>  

Enligt rullorna bodde Viggeby soldater på Loviselund (Soldat nr 106, Hundra Härads kompani, se lista
från Krigsarkivet).

Wiggeby-Schure.
Efterforskningar i Husförhörsbok 1891 – 19..  (Pastorsexp i Vallentuna) har gett följande
 
(Av Bert Lindström)

I kyrkoböckerna finns på sid 71 omnämnt Wiggeby – Schure.
I husförhörslängd 1876 – 1880 står lägenheten Schure under Wiggeby egor.

Där bodde:   Befr. Eka Selma Gustafva Sander  f Liljeblad. ("Befr" betyder att hon inte behöver betala
skatt, "Eka" = Enka = Änka)
Änka 24/1-1889 efter aflidne Arb. Gustaf  Oskar Sanders.
Hon bodde med 2 söner ( 1 son död 1894), 3 döttrar, 1 oäkta son f  7/12 1889 

Om Schure - en sammanfattning 2009 
(Av Inez Emt Hallberg)

I husförhörslängden 1846-51 för Lindholmen i Vallentuna, Orkesta församling, under Orkesta bys ägor,
Orkesta rote, finns bostället “Schuret”. Eftersom det nämns i bestämd form kan man anta att det gäller
en befintlig byggnad.

Målaren Lorenz Wilhelm Sandström med familj flyttar in 1846. Eftersom flera målargesäller från
Stockholm också bor där under årens lopp, stannar ett eller ett par år - en del kommer också tillbaka
som färdiga målare - användes Schure tydligen för yrkesutbildning.

Efter lantmäteriets mätningar kommer Schure 1856 under Wiggeby ägor, Lundby rote. När Lorenz
Wilhelm Sandström dör 1870 upphör utbildningen. Schure är bebott fram till början av 1900-talet. I
församlingsboken 1902-1915 finns Schure upptaget i registret, men de sidorna är tomma. Forskningen
fortsätter med att försöka få reda på anledningen till att Schure “försvann”, var namnet kommer ifrån
och vad det betyder. Att forska efter rester av byggnaden pågår både i Wiggeby och i kartarkiv, likaså
en släktutredning om familjen Sandström.

Här finns en utförligare beskrivning: Om Schure i Lindholmen, Orkesta församling i Vallentuna (Av
Inez Emt Hallberg) >>>

 Ur Orkestaboken 2000 
(Av Gunnar Bergsten och Lennart Jansson)

Wiggeby gård



I Wiggeby fanns ursprungligen två
gårdar dels Wiggeby 1, ägd av
Uppsala akademi och dels privatägda
Wiggeby 2. Gårdarna sammanslagna
1957 efter att ägaren till Wiggeby 2
köpt Wiggeby 1 sedan hus med
kringliggande tomt avstyckats.

Ägarförhållanden: Ägaren Ingvar
Österberg är tredje generation på
gården. Wiggeby 2 inköpt 1918 av
nuvarande ägares släkt.

Areal: Åker 40 ha, skog och övrig
mark 56 ha.

Djurhållning: Arbetshästar
avvecklades i början av 60-talet.
Mjölkproduktionen upphörde 1986. På
gården finns idag några fritidshästar
samt ett antal köttdjur.

Övrigt: Nuvarande ägare driver som
sidoverksamheter en åkerirörelse
samt en firma för sandupptagning från
gator och vägar.

 


