Till sina
manga tidigare titlar
kan nu ocksa Ivan
Bratt lagga
till hembygdsforskare.
GNESTA (SN):
Att Sortnlands bygders
historia ofta sammanfaller
med de stora godsens historia ar valbekant. Gnestabygden utgor darvid inget
undantag.
Malby, dar J G von Carlsson levde det ljuva livet.

Det framgar tydligt i den
forskning som journalisten,
forfattare ii och f d kommunalradet Ivan Bratt gjort.
Han bar gravt sig ner i
tiotalet storre gardars historia och funnit bade dramatik, makabra och positiva handelser. Hans arbete
kommer att ligga till grund
for forelasningar om bygdens historia.
kom under president Johan
Sitt svep over de stora gardarna i Gnestatrakten borjar
Ivan Bratt vid Norrtuna, en
plats dar det funnits bosattning i minst 3 000 ar. En intressant handelse i rnodernare tid
ar den forodande branden
som drabbade huvudbyggnaden 1927.
En ung sommerska, Edit
Groth, var nara att innebrannas men raddades av en ung
tradgardsarbetare, Olle Widenmark. Edit gifte sig senare
Andersson och bor sedan
manga ar i Gnesta.
Nagra mer historiskt kanda
personer agde inte garden
forran pa 1790-talet da den inkoptes av greven och amiralen
Claes Adam Wachtmeister.
Det var han som andrade ursprungsnamnet fran Tuna till
Norrtuna. Han blev namligen
samtidigt agare till granng&rderx V ad ocV\ dopte den ti\\ S6dertuna.

Drapt vid altaret
Den senare garden rymmer
avsevart mer historia. Garden
borjade byggas under tidig
medeltid och hade mojligen foregangare redan under yngre
jarnaldern. Gardens storlek
och betydelse okade snabbt
och pa 1600-talet var den centrum for ett gardskomplex pa
200 gardar i fem socknar.
Pa 1300- och 1400-talen var
den satesgard for fralseatten
Farla. Den forsta i raden var
riddaren Karl Niklisson Farla.
Han draptes framfor hogaltaret i Franciskanerkyrkan i
Stockholm av drotsen Bo
Johnsson Grip, som dock aidrig stalldes till svars for garningen. I stallet roffade han at
sig offrets egendom, daribland
Vad.
Men slakten Farla kom tillbaka och i mitten av 1400-talet
fanns lagmannen i Sormland,
riksradet Jon Karlsson Farla,
som agare pa Vad.

Katta och Dilla
Legenderna kring Sodertuna, med bla systrarna Katta
och Dilla, som lat bygga Kattnas och Dillnas kyrkor, ar
manga. Det talas om munkar
och om mystiska borrhal i berget pa en 6. Ivan Bratt reder ut
en del av begreppen kring detta.
Wisbohammar ar ett annat
herresate. Det byggdes upp av
adelsatten Natt och Dag under
1600-talet. Garden har haft
manga namnkunniga invanare, den mest kande torde vara
Carl Michael Bellman som
bodde dar en kort tid 1764.
Bellman dyker ocksa upp
under historien om Malby,
men pa vagen dit stannar Ivan
Bratt upp vid Stora Sigtuna,
som numera i huvudsak ar bostadsomrade. Han passar ocksa pa att avliva myten om att
en gammal grund skulle vara
resterna av ett kloster.

De skona konsterna
Malby har spelat en framtradande roll i vitterhetens och de
skona konsternas historia. Hit

Gustaf von Carlssons tid den
tidens kulturella forgrundsfigurer sasom skalden Oxenstierna, filosofen K A Ehrensvard, J T Sergei, C M Bellman,
den vittre Elis Schroderheim,
hertig Fredrik Adolf och sjalva
kung Gustaf III. Garden har
ocksa spelat en stor roll som
plats for malmbrytning och
gruvdrift.
J G von Carlsson stod hogt i
gunst hos Gustaf III och understodde dennes planer pa
kriget mot Danmark 1783-84.
Det stodet gav von Carlsson
befattningen som chef for
krigsexpeditionen. Han utnamndens ocksa till president
i Vasa hovratt i Finland, men
tilltradde aldrig den befattningen da han inte ville lamna
Sverige och det ljuva livet han
forde.

det till vid
Eliesson men adlades 1695 och
antog da namnet Ehrencreutz.
Han och hans maka Gunborg
fick inte mindre an 17 barn,
varav de fiesta dog i tidig alder.
Jacobsberg ar en annan
gard med intressant historia.
Den hette tidigare Lota. Den
gick i arv till den kanda Nykopingslakten
Skytte
sedan
landshovding Jacob Skytte

gift sig med Anna Bjelkenstierna, dotter pa Lota. Nar hon
blev anka dopte hon om garden till Jacobsberg efter sin
make.
Sa smaningom gick garden i
arv till en avlagsen slakting
som salde den till referendarisekreterare Jacob Wattrang,
vars slakt sedan agt garden i
nara 320 ar.

Elghammar
Elghammar har haft flera
agare som gatt till historien,
men pa olika satt. Slakten Kruse styrde och stallde fran
1500-talet till mitten av 1700-talet. Forste Kruse pa garden
var Sigvard som adlades av
Erik XIV. Efter Kruseslakten
kom Johan Adolf Wellander,

som vid sin dod 1807 donerade
medel till uppforande av en
skola for folkets barn.
Ankan forsokte forhindra
denna sin makes vilja och det
var forst 1826 som Wellanderska skolan byggdes. Den finns
fo fortfarande kvar, nu som
bespisningslokal. 1807 kom
Curt von Stedingk till Elghammar dar han lat uppfora det

Michael Jackson
live paTVIOOO!

Tempel och fagelpark
Han roade sig pa manga satt
och ett var att anlagga en engelsk park vid Malby, dar han
byggde en stor anlaggning for
uppstoppade faglar. Han lat
ocksa bygga ett tempel i parken, efter forebild av ett tempel i Aten.
Carlsson dog ogift for han
kunde inte akta den flicka han
alskade. Hon var namligen en
dotter av folket och bodde pa
en underlydande gard. I sitt
testamente begarde han att fa
sin gravplats i en sluttning, sa
han kunde se over till sin alskades hem.

Michael Jacksons
"Dangerous Tour" i
direktsandning den
1 oktober!

Gravskandaren
Enligt legenden begravdes
han iford halskedja med guldkors, en signetring samt en
medaljong. En senare bonde
pa Malby trodde inte pa legenden och gravde upp graven for
att fa visshet. Gravskandaren
plockade at sig smyckena.
Men han fick ingen ro och
aterlamnade dem. De forvaras
nu i bankvalv.
Harby har haft manga kanda agare som tex Svante Stures anka, "grevinnan av Vastervik", Marta Eriksdotter Leijonhufvud.
Vidare Gustaf
Horn, Ehrencreutz mfl och
fran 1936 och framat, den mest
kanda av dem alia, skadespelerskan Greta Garbo.
Sorby eller Soderby som det
tidigare hette var en gang ett
stort gardskomplex, som inte
bara omfattade Torsakers forsamling. Ingick gjorde ocksa
28 gardar och 40-talet torp i
Bogsta, Spelvik, Sattersta, Lastringe och Stigtomta.
Den forsta dokumenterade
agaren var Srta Klara kloster i
Stockholm. Senare agarlangd
pa Sorby uppvisar en stormig
historia med bl a avrattningar i
bakgrunden.

Ehrendals kanoner
Fran Sorby gar vandringen
vidare till Ehrendal, en gard
som haft stor historisk betydelse. Inte bara for Sverige utan
ocksa for Europa med anledning av den kanontillverkning
som forekom dar.
Grundaren hette Jesper

Endast
paTVIOOO!
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Dessa smycken bar Johan
Gustaf von Carlsson nar han
.jordades

Slottet vid Sodertuna, tidigare Vad. Slottet dr numera konferenshotell.

godsen i Gnesta
statliga empireslott som nu
firms pa godset.

Stedingks markliga
bana
Von Stedingk gjorde en
rnarklig militar karriar. Han
var fodd i Pommern 1746 men
familjen flyttade till Sverige.
Har blev han som 12-aring fan-

rik i Gustaf IILs regemente.
Senare var han overste i franska armen och deltog i det amerikanska inbordeskriget.
Sa smaningom blev han general i Sverige, svensk ambassador hos ryska kejsarinnan
Catarina II och darefter faltmarskalk och befalhavare i
kriget mot Napoleon 1808.
Ivan Bratt borjade sin

personer som bebott Ekhov ar
friherre Thure Johan Bjelke,
som blev inbladad i mordet pa
Gustaf III. Hah, installde sig
dock aldrig till forhoren utan
begick sjalvmord genom att
ata arsenik. Den s& snopligt
bortgangne lar vara den som
byggde nuvarande huvudKungamordet
byggnaden vid Ekhov.
En av flera historiskt kanda
PER ANDERSSON

gardsvandring vid en gard
med gamla anor och avslutar
vid en annan gard med lang
bakgrund. Det ar Ekhov i
Bjornlunda. Pa platsen Finns
gravfalt med minst 140 gravar,
vilket vittnar om byns betydelse i langt svunna dagar.

Nu tommer
vi butjken
... stadar
. och stanger
Id16.00
pa lordag!
Tack alia trevliga kunder!
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Nyk-Tel 0155/2111 67

VI ater sa
mycket vi vill!
Folk som vaxer ska ha mat dom tyckor om. Och
mycket mat. Nu finns det en butik i Nykoping
som passar barnfamiljen perfekt. Med priser som
arjamnstora med bam en.
Har far du 32 exempel pa vara fasta laga priser.
I butiken finns det 968 till. Valkommen!

Apelsinmarmelad
Juice
Kalas 1 liter

Pommes frites
2kg
Knackebrod
Wasa Husman $00 g

Mjolk, standard

11.85

Sunt Gott

16.72
16.94

Riceland 2 kg

Heinz Tomatketchup

7.78

Kottbullar

47.80

Filmjolk
1 liter

Cornflakes
Kellogs 500 g

Glass, Triumf

18.83

Torskfile

22.95

400g

Lattyoggi

14.97

1 liter

Snabburgare

25.00
49.95
13.96

Pytt i Panna

20.63

Pizza New York
Flaskfars
Samfod 23% fryst 500g

Varrullar
600g

Fiskpinnar

11.88

Snabbmakaroner

Vispgradde

3dl

11.63

300 g

600g

Spaghetti

39.95

Scan 400 g

Mild Riksost per kg

Latt & Lagom

120 g

6.32
18.72
16.76
8.14
24.34
17.95
30.96

Dafg&rd 1 kg

Scan 400 g

Herrgardsost

Kaldolmar

Gorby's Piroger
590 g

fiinligstekta 1 kg

Flingblandning 1 kg

Ris

Agg
Kronagg 6-p

Estrella 200 g

5.56
23.89
9.91
5.63

14.63

699:Ulljacka i gult eller rott
med rutigt foder.

1 liter

2 liter

Chips

J.JL.28

Kalas 750 g

Kaffe

Lofbergs Lila 500 g

7.40

499:Kittfargad jacka med
detaljer i gratt.

14.95

Kungsornen 1 kg

Kg

11.90

Litefyvinnligare.Lite smartare.

