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som ligger full, ut lika niira handelsboden uli Sorunda,
som den tillernaJe uti Ösmo.

Socken-ma^azin finnes ej; att inrätta ett sådant lärer
framl. Prosten Åberg föreslagit, men utan framgång.

Folkmängoens ökande och minskande på olika tider
synes af följande utdrag ur de af presterskapet upprättade
tabeller: *)

År. M. K. Q. K. S:ma. År. M. K. Q. K. S:nta.

1749 787 932 1719 1795H) 855 945 1800
1754 892 1034 1926 I800,0) 889 921 1810
1757') 873 950 1823 1805'0 876 1007 1883
1760 847 928 1775 1810 871 995 1866
1763 817 934 1751 1815 841 930 1771
17662) 824 950 1774 vi 820 817 941 1758
I769:,) 851 962 1813 1825 924 1014 1938
17724) 883 958 1841 1830 925 1050 1975
1773 882 959 1841 1835 930 1076 2006
17753) 864 986 1850 1840 947 1061 2008
1780^ 934 954 1888 1845 991 1078 2069
1785° 866 j 965 1831 1850,2) 958 1041 1999

| 1790s) | 847 i 969 1816 1853 1012 1071 2083

1) 1756 och koppor. 2) 1764 koppor och Upsala-febcr. 1705
Upsala-feber. 3) 1767 koppor. 4) koppor och rötrehcr. 5) rötfeber
och rödsot. 6) 177$ koppor. 1780 kostade Råg 2 å 3. Hvete 3 å 4,
Korn 2, Blandsäd : 24, Hafre I: 32 och Ärter 2: 32, allt R:dr Spe¬
ele. 7) 1782 nästat intet fiske. 1783 var tillfölje af missvext på allt
spanmålen så dyr, alt de fattige ej förmådde lösa den. 1784 ymnig
välsignelse. 1783, 84 och 85 rödsot och rötfeber. 8) 1785 och 87
koppor. 1789 åskdinder och stormväder, 1790 koppor och rötfeber. 9)
1791 koppor och nlfcber 10) 1797 koppor. 11) 1801 ovanligt torr
sommar. 1803 starl torka. 12) koppor och gastrisk feber.

*) På dessa är icke innevånarnc på Ålö, Rånö, Norrö, Aspö och
Nottarö intagna i räkningen; de upptagas å den af predikanten påUtön upprättade T hel1.
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Enligt mantalslängden för är 1853 voro bland dessa
2083 personer 1140 skattskrifna, 009 minderåriga och 274
skattefria.

Folket bergar sig i allmänhet ganska godt, hvårföre
man kanske mest står i förbindelse hos herremännen, som
i allmänhet icke ännu lagt torp och hemman under eget
bruk; drängen, som här gifter sig, kan nästan alltid vara
säker att erhålla ett torp eller hemman på arrende, då
han är ordentlig, och han har således ej här den be-
dröfliga utsigten, som de flesta hans likar på andra orter.
Men, ehuru dessa arrenden ingalunda äro tryckande, så
våga vi likväl påstå, att egarne, om de lade dessa gårdar
under eget bruk, i allmänhet icke skulle erhålla den af-
kastning af dem, som nu; ty de ligga i allmänhet för
mycket afsides fiån hufvudgårdarne och med dem förenade
genom så svära och backiga byvägar, att det skulle vara
förenadt med icke få obehag att sjelfve sköta dem. På
många ställen utgöres arrendet till stor del för fiske i när¬
liggande vatten, och några få personer skulle aldrig deraf
kunna erhålla den afkastning som alla småarrenden nu in¬
bringa. Dessutom betala de äfven med forslor eller så
kallade "stadsresor," och kunde ej egarne räkna härpå, så
skulle de alltid blifva nödsakade att underhålla flera både
dragare och folk i och för dessa resor. Slutligen blir det
alltid en fördel att vid slätter och skörd m. m. kunna på¬
räkna en större arbetspersonal på en gång.

Folket talar ett språk, som enligt någras förmenande
skall mycket påminna om det rena Södermanländska uttalet,
men som också har mycken likhet med Roslagsdialekten,
i det att a åtminstone i sista stafvelsen alltid förändras
till ä och h lägges framför begynnelsevokalen, der det ej
behöfs, och tvärtom; dessutom slutas alltid den bestämda
pluralis af tvåstafviga femininer på a med o i st. f. orna,
under långt släpande på båda stafvelserna.

För folkundervisningens befrämjande finnes en fast
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skola vid socknekyrkan, der Nynäs predikant meddelar un¬
dervisning och derföre åtnjuter serskildt arfvode, samt 6
ambulatoriska vid Själf, Hasselbacken, Söderby, Hage backe,
Kullsta och Bruket, vid hvilka tre oexaminerade Skole¬
mästare äro skyldige att bestrida undervisningen ett halfår
på hvarje ställe. Vinsten af dessa skolor har ej varit så
stor som man väntat, emedan många af barnen hafva till
och med en half mil till närmaste skola och således ej
kunna med någon billighet tvingas att hvarje dag besöka
densamma, men föräldrarne det oaktadt numera skjutit hela
barnaundervisningen ifrån sig på dessa lärare, hvilka lik¬
väl knappast få se sina lärjungar en å två gånger i veckan.
De fa, som kunnat ordentligt besöka skolan, hafva också
fått lära sig något, och man skall väl hoppas, att, när
folket lärt sig inse huru vigtig denna del af uppfostran är,
det äfven skall skicka barnen så ofta som möjligt till sko¬
lan, hvarigenom lärarne blifva i stånd att indela dem
i lexlag och sålunda kunna med dem jemnare syssel¬
sätta sig.

Åkerbruket är, i jemförelse med andra orters, icke
serdeles långt kommet; dock har det på sednare tider
betydligt förbättrats och högen för odlingar mycket till¬
tagit hos så väl herremän som allmoge; så äro betydande
odlingar gjorda vid Hammersta, Walla, Källberga, Wansta
m. fl. ställen. Porskäriret vid Söderby har blifvit nära af-
tappadt, äfvensom längre, ehuru lamt, förberedts en aftapp—
ning af Gorjorna eller- ängarna från Nyble till Ählviken
samt i och med detsa,mma af Björsta, Hesselby och Ny¬
näs af denna tillämn^de graf beroende ängar. Socknens
spannemålsproduction j*r i oafbrutet stigande och mer än
tillräcklig för dess bchof. I början af 1800-talet uppgafs
af vederbörande presterskap, att uti hela socknen ut¬
såddes :
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1803 450 CO u|i~ 75 20 "i 371 I8J 65G± 1276

1819 255 50 ii£ 40 17 37 | 130 641 1280

Härvid måste man ihogkomma, att allt är blott un¬
gefärlig beräkning, som nu både kan och bör fördubblas
för att erhålla ett med verkliga förhållandet någorlunda
överensstämmande resultat. 1 allmänhet qvarstår ännu det
gamla brukningssättet, att lata ena hälften af åkerjorden ligga
i träde och blott beså smärre delar deraf med vårsäd.
Cirkulationsbruk finnes infördt vid Nynäs och några andra
ställen, men har ej vunnit allmogens förtroende. Lin,
hampa och humle odlas knappast till husbehof, mycket
mindre till afsalu. Trädgårdsskötseln är i allmänhet för¬
summad, utom vid några större egendomar, der den vår¬
das till husbehof och prydnad.

Boskapsskötseln är likaså mycket försummad; krea¬
turen äro små och utfodras illa, på det så mycket större
antal må kunna födas och så mycket mer gödningsämnen
erhållas, hvilket är snart sagdt den enda egentliga vinst,
som ännu påräknas af ladugårdarne härstädes. Också upp¬
födas här kreatur mer än tillräckligt till socknens behof,
men smör och ost måste snarare köpas än säljas. Ett
vackert undantag härifrån gör Nynäs, der sedan flere år
tillbaka uppfödas både stora och vackra kreatur; äfven
finnes ett icke obetydligt schäferi dersammastädes. Af få¬
ren erhåller allmogen högst dålig ull, och knappast till
husbehof. Kreaturens antal uppgafs att vara:

År. Hästar. Oxar. Kor. Ung¬
boskap.

Får. Summa.

1805
1820

442
404

115
124

852
850

159
160

1510
1600 COCO —oCO 0000
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Äfven här synas siffrorna icke vara mycket tillför¬
litliga; det säkra är, att nu åtminstone hornboskapens antal
är betydligt större.

Skogarne bestå mest af tall och gran, i mindre mon
af björk, asp, ek och äfven af al. Dålig omvårdnad och
begär efter hastiga penningeinkomster täfla oupphörligt att
minska de fordom rikare tillgångarna. Allmogen och de
flesta ståndspersoner anlita tyvärr sina skogar utan all
beräkning på framtida återvext; endast vid Nynäs lärer
man hafva börjat med trakthuggnmg. Ofta händer att
personer köpa egendomar och förstöra skogen, för att åter
försälja dem, sedan de sålunda beröfvat dem en stor del
af deras värde. Bönder, som se sig nödsakade att förr
eller senare sälja sina hemman, kunna dock högst sällan
förr förmås der till, än de förstört skogen och med det¬
samma sjelfva hemmanen.. Dessutom förstöres här mycket
skog på barktägt, för g;arfveriernas räkning, äfvensom på
missbruket af träd till lbyggnad, stängsel och taktäckning,
hvilket sistnämnda i symnerhet märkes i den norra delen
af socknen. Ännu finnes skog öfverallt till husbehof, på
några ställen äfven till afsalu; serdeles vacker och väl
vårdad är den Nynäs tillhöriga skogen på Jerflotta.

Hvarken tjärubränning, salpeter- eller tegeltillverk¬
ning idkas numera inom socknen.

Fisket har alltid varit för orten en serdeles vigtig
näring — likväl egentligen blott saltsjöfisket; detta har
dock de sednare åren betydligt försämrats, till stor men
för skärgårdsfolket, som icke har tillräcklig bergning af
sitt åkerbruk. Insjöfisket är utan betydande vigt som näring.

Skjäl- och Utter-fångst förekommer visserligen, men
är ej af någon större betydenhet; bättre lyckas sjufogels-
jagten om våren, då fogeln, under sitt sträckande till
nordligare trakter, här en kort tid uppehåller sig. De
flesta skärgårdskarlarne använda den till eget behof och
högst sallan till afsalu. Annan jagt är utan all vigt; hvad



n

som göres till rofdjurs utödande sker nästan uteslutande på
enskilt väg, men för utsatta allmänna premier; och, ehuru
sådana till icke ringa antal årligen utdelas, har likväl
myckenheten af vargar i synnerhet i sednare tider så till¬
tagit, att man har allt att frukta, om icke kraftigare åt¬
gärder snart vidtagas.

Sjöfart idkas blott med en storbåt från Nynäs, som
hufvudsakligast går med ved till Stockholm; med vanliga
skärgårdsbåtar eller så kallade skött-ekor göras någongång
längre resor för att försälja salt strömming, såsom till
Nyköping, på dess marknader, äfvensom till städerna och
bytesplatserna kring Mälaren. Till Stockholm färdas de
högst sällan annat än landvägen och medföra då färsk
strömming.

En icke mindre inbringande binäring har folket om
våren, innan segelleden till Stockholm hinner blifva fri för
is, genom begagnande af kommunikationerna till lands för fors-
lor af köpmannavaror från Tottnäs till Stockholm; ty bön¬
derna förstå allt för väl att vid sådana tillfällen låta köp¬
männen betala det skjutsbiträde, som de af dem erhålla.
Sjömännen få då också mer än tillräckligt erfara, att de ej
kunna räkna på hvarken barmhertighet eller billighet, när
de okände komma hit till gästgifvaregårdarne och måste
genom accord skaffa sig hästar till sin resas fortsättande.

Den handel, som här till lands idkas, har Stockholm
nästan uteslutande till medelpunkt. Afven här märkes hos
bönderna samma dragningskraft till staden, hvaröfver kla¬
gas på många andra orter, i det de icke kunna förmås att
under vägen afyttra sina varor, sägande, att de i alla fall
skola resa till staden, och detta äfven om dem bjudes
fullt ut lika mycket, som de någonsin der kunna erhålla.
Derföre nödgas på landet bosatte personer ofta i Stockholm
köpa förnödenheter, som finnas i deras omgifning, men
hvilka de ej kunna på stället erhålla, likasom ock mången
bonde hellre köper, hvad han behöfver, i Stockholm, än på
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landet, om han ock måste erkånna att så väl pris som
varor på båda ställena äro lika. Så säljer äfven skär¬
gårdsbonden sin fisk i staden och landtmannen köper sin
dersammastädes.

Ordinarie Räntan efter kronovärdi för hela församlin¬
gen är: 201 R:dr 22 sk. 9 rst. banko, hvilka fördelas
sålunda: »

Preslerskapet 4: 1. —
Kyrkan*) — 1. —
Lands-Staten 28: 30, 7.
Lif-Regementet 40: 33. —
Kronan behålilet

deribland prestutlagar 11: 9, 8.
Summa 201: 22, 9.

Kronotiondien utgör 43 Tunnor 24 kappar, hvaraf
till: Stockholms Barnhus 1: 2

Danviks Hospital 15: 31 §|.
Stockholms Skolestat 1. —

Strengnäs Domkyrka 2. —
Vinsäd 14. —

Prostetunnan 1. —

Vederlag 7: 17
Kronan behållet 1: 4.

Summa 43: 24.

Socknen underhåller 17 Båtsmän och har under

krigstider 8 * extra roteringsnumror.

i 131: 5, 2.

*) Denna skall ulgå från Muskesund, enl. en Rafstetingsdom af
år 1 400 Fredagen före Michaelis.
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Midt igenom socknen från norr till söder går den
egentliga landsvägen, utgörande en del af den mellan
Stockholm och Landsort löpande vägen. På densamma
finnes inom socknen tvenne gästgifvaregårdar, nemligen
Walla och Tottnäs.

Walla gästgifvaregård, belägen bredvid socknekyrkan,
är skyldig att skjutsa resande med 13 hästar till

Tottnäs i Ösmo 1 mil,
Norrga i Grödinge 2| mil,
Forss i Westerhanninge 2 mil.

Tottnäs, beläget vid yttersta ändan af fasta landets
väg genom Södertörn, är skyldigt att skjutsa de resande
med 7 hästar eller ock ro, om så ske kan, till

Walla i Ösmo 1 mil,
Landsort på Torön (landv.) 2 mil,

D:o (sjöv.) 3 mil.
Tottnäs är från fordom bekant såsom örlogshamn.
Förbindelsen med de vestliga orterna eger rum genom

en häradsväg, som, börjande nära kyrkan, går igenom
Sorunda och sedan delar sig i tvenne, af hvilka den ena
går förbi Norrga gästgifvaregård till Södertelje, den andra
öfver Näslandet, och öfver Skanssundet sjöledes, till Mörkö
af Nyköpings län. — Till följe af landets beskaffenhet, dess
många berg och dalar, är stora landsvägen, på hvilken
allmogen måste föra sina varor till torgs, ganska besvärlig
och hindrande genom sina långa och branta backar; försök
att bilda bolag af närliggande socknar for de aldra svå¬
raste backarnes borttagande hafva visserligen gjorts, men
strandat mot de närmare Stockholm belägna socknarnes
motvilja att deltaga i borttagandet af andra än dem, af
hvilka de sjelfva äro besvärade. Ösmo församling ville
då ej deltaga deruti, emedan den ändå finge så många
och svåra backar qvar, att den icke kunde lägga större
lass efter sina dragare på stadsresorna än förut och således
vinsten för dem blefve högst ringa i jemförelse med kost-
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nåden. — P5 det att vägarne om vintren lättare skulle
kunna hållas i ordning, beslöts för ungefär tvenne ur sedan,
att snöploglag skulle bildas såmedelst, att de närmare
vägen boende bildade dem och underhöllo vägen samt
med penningar, visst för mantalet, ersattes härför af de
längre bort boende, hvilket för dessa blefve en betydlig
lindring derigenom att de, efter inträffadt snöfall, ej be-
höfde färdas med dragare till sina ända till 2| mil af-
lägsna vägstycken, för att efterse, om de behöfde skottas
eller plogas. Sockenstämmobeslutet härom är ännu icke
stadfästadt.

Dragsund eller det sund, som ofvan sades vara
mellan Nynäs och Jerflotta, uppgräfves nu på statens be¬
kostnad egentligen för Sjöförsvarets skull, på d<l skär¬
gårdsflottan må kunna komma förbi yttersta udden af Sö¬
dertörn utan att utsättas för öppna sjön, men af icke
ringa vigt för skärgårdsboerna, som äfven kunna begagna
sig af samma väg och sålunda, utom en ginare, äfven
fått en säkrare väg. Folket påstår att detta sund till-
förene varit djupare och kunnat befaras af mera djup¬
gående fartyg, hvilket är mer än troligt, om man får
antaga att landet ständigt höjt sig ur Östersjön som nu
sker. Genom inhuggningar i ett berg vid Landsorts hamn
har det utrönts, att vattnet i denna trakt, i förhållande
till sagda berg, från 1800 till nuvarande tid sänkt sig 13
tum. Sundet uppgräfves till 8 fots djup och lärer dertill
vara anslaget 11,500 R:dr banko.

Igenom Mvsingen, d. v. s. mellan Yxelö, Bedarö,
Rånö och Nottarö, stryker stora segelleden fram förbi
Dalarö till Stockholm; en annan väg, som också går sjö—
ledes härifrån till Stockholm, är den inre genom Söder-
telje kanal.

Jus patronatus. utöfvas af egaren till Nynäs, som
tillsätter alla ecclesiastika beställningar inom församlingen.
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Grefvinnan Margaretha Törnflycht, f. Andersin, erhöll, med
afseende på kyrkans tillbyggnad, jemte många och dvr-
bara föraringar till sjelfva kyrkan och till de fattige samt
sedermera boställe åt skolemästaren, denna rättighet för
sig och efterkommande genom Kongl. Brefvet af den 4
Febr. 1724; den öfverflyttades på sjelfva egendomen den
23 Dec. 1802, då Ilofmästarinnan, Grefvinnan Hedvig Arm-
felt, född De la Gardie, innehade den. Comministers till¬
sättande stödjer sig på Kongl. Brefvet af d. '15 Sept. 1773.

Kyrkoherden innehafver lägenheten Muskesund och ~

mtl. • utjord) i Gryt efter gammal häfd och Kongl. benådning,
i mtl. (utjord) i Öfverforss by, hvilket af långliga tider hört
under prestebordet, men sedermera blifvit inblandadt i
samma by, och nu eges till följe af ett dombref af år
1679 d. 22 och 23 Sept., hvilket förklarar samma kyrko¬
jord skola blifva opraejudicerad, samt en utjord i Lida*);
dessutom skulle han äfven hafva ett ängsstycke om 6 lass
hö, hvilket Herr Simon i Hassla i förra tider skänkt och
åtminstone 1696 hörde till prestegården, och ett örtugland
jord i Kängsta by till följe af ett dombref af 1700, men
af hvilka dock hvarken pastor eller kyrkan nu äro i åt¬
njutande. lnnehafvare häraf hafva varit:

Sigge, Curatus till 1340, sedan Biskop i Strengnäs. -J- 1360.
Gregorius 1340 1354.
Canutus 1354.
Olavus Johannis 1458**).
Jonas Isthmensis 1544.
Canutus Johannis, 1572, fördrifven för liturgien.
Zacharias 1586.

*) Kanske samma jord, som Ull" Torstenson a f wapen och Chri¬
stin Painpasdotter, med sin dotter Margarethas, Olof Finnes hustrus,
samtycke, påfvo i själapift, noinl. 5 örlupl. jord i Klöfsta, af hvilka
det 5:tc skulle snart nog orättliga blifvit frånpånpet och lagdt i Skat-
tebondeäkern i samma by, säsom ett bref af 14 iO säger.

**) Förbigången af Aurclius, namnes i ett bref af d. å. i Upsala
Acad. Bibi. Pcrmcbrefs-saml., mcddeladt af Prwses.
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Paulus Erici
Jacobus Andre® Gevalander*)
Ericus Petri Malmander
Olavus Laur. Weldt")
Laurentius Olavi Weldt

Mag. Anders Geringius
Sven Hallström
Pehr Norman .

Anders Öberg
Mag. Georg Helén

1588
1604
1651
1654
1692
1732
1741
1775
1803
1827.

1603.
1651.
1653.
1691.
1731.
1738.
1773.
1800.
1824.

Kapellanen innehafver ett mantal krono Nvble, hvar-
af pastor upplåtit honom ett öresland, fallet till pios usus
efter ett ofvan omtaladt bref af 1409, och det öfriga blif—
vit doneradt af Fru Helena Fleming 1680 d. 20 Nov.

Comministrar härstädes hafva varit:

Laurentius, omkring 1627.
Ericus Malmander fl. 1651.

Olavus Laur. Weldt 1654.

Mag. Anders Stirenius . 1655, „ 1669.

Daniel Eldsundius ^hette en tid Björk ) . 1669, f 1685.

Lars Weldt . . 1686. fl. 1692.

Pehr Carelius . . 1692, f 1726.

Pehr Fröman . 1729, „

Sven Hallström , . „ fl. 1741.

Pehr Ekman • 1741, „ 1761.

Nils Ljung . 1761, „
1773.

Stephan Holmström"*) . 1773, f 1806.

*) Sonen Isaac Istmenius, Phys. Professor i Upsala, f 1658.
Sonsonen Jacob Istmenius, Riksantiquarie, adlades under namn af
Renhjelm 1675, f 1691.

") Sonen Nils adlades under namn af Lilljecreutz 1698 och upp¬
höjdes i Friherrc-slånd 1735. Brorsönerna Lars och Gabriel adlades
under namn af Sticrncrona 1699. Den sednare upphöjdes sedan i
Friherre-ständ 1719.

"*) Sonen Hans Olof Holmström är Sveriges n. v. Erke-Biskop.
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Anders Axel Helling .... . 1809, -j- 1817.
Daniel Fredr. Bromander 1820, „ 1838.
Gustaf Jonas Molin 1838.

Skolemästaren är tillika Predikant vid Nynäs och har
\ mtl. kronoskatte Gryt, skänkt 1726 af Grefvinnan Marg.
Törnflycht från Nynäs, som också betalar dess skatt. In-
nehafvare häraf hafva varit:
Pehr Fröman 1726, fl. 1729.
Lars Kinman 1729, „ 1737.
Pehr Ekman 1737, „ 1741.
Lars Carolius 1742, „ 1751.
Nils Ljung 1752, „ 1755
Johan Lithänder 1755, „ 1779.
Anders Axel Ilulling 1780, „ 1809.
Pehr Wilander 1809, afs. 1822.
Johan August Fagergren 1822, fl. 1829.
Gustaf Jonas Melin 1829, „ 1838.
Carl Nylund 1838, „ 1848.
Pehr Wilhelm Wetterberg .... 1848.

Bland Egendomarne märkas:
Hanimerstci. Från denna gård härstammade den

ryktbara Hammerstadaslägten (Natt och Dag i längden):
R. R. Ingevald Estridsson, omkring 1340, Nils Ehren-
gislesson, död 1440, och Ehrengisle Nilsson, död 1470,
don siste af ätten. Hans enka, Fru Brita (född
Tott) till Hammersta var i Carl VIII Knutssons tid ankla¬
gad för förrädiska stämplingar och falska sigillers bruk,
blef på en herredag i Stockholm 1452 dömd att brännas,
men fick nåd",, lefde ännu 1494, då hon sålde Hammer¬
sta till sin frände, Riksförestånd. Sten Sture d. ä., gift med
Ingeborg Tott"*). Gården tillhörde sedan Wasaätten, tillika

*) Lagerbring, S. R. H. IV: s. 5C7. Sticrnman, Höfd. M. s. 147.
"") Enl. cn uppgift ur Stockholms stads Dombok, meddelad af

Piseses.
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med Häringe och andra gårdar; och denna egendom be¬
stod en tid af Häringe (49| mtl.\ Nynäs (35 \ Muskön
(18), Norrön ( I Lund ( £ t och Djörnholmen (A\
Konung Johan 111 utgaf förläningsbref 1572 till Henrik
Arvidsson och Dionysii Beurei barn pä Hammersta gård
såsom vederlag för Wellinge qvarnar. Det innehades san¬
nolikt jemte Häringe af slägterna Oxenstjerna, Horn och
Cruus, tills det reducerades och indrogs såsom ladugård
under Häringe; det utbyttes då tillika med Häringe af Öf-
versten Frih. G. Cruus och har sedan alltjemt åtföljt sagde
egendom; gick derefter i arf hos slägterna Wrede, Lilje
och De la Gardie och köptes 1769 af Gen. Majoren Frih.
Fabian Löwen, som gjorde det till fideikomiss. Det in-
nehafves nu af Frih. A. Willi. Löwen.

Ogesta innehades 1660, såsom donation, af Yxkullska
slägten, som också skref sig till denna gård, reducerades
men utbyttes åter; Skäringe tillhörde, genom köp, från 1638
slägten Oxehufvud, men vid reductionstiden Yxkull. Ar
1772 egdes båda egendomarne af Landshöfdingen v. Nackreij.
För närvarande egas de af afl. Apothekaren C. F. Bing-
qvists arfvingar.

Lund tillhörde, såsom ofvan nämndes, till en del
dåvarande Häringe, har sedan åtminstone delvis egts af
bönder, men tillhörde ock, både före och efter reductionen,
till en del slägten Yxkull, kom 1814 till Major Is. Willi,
von Heland, försåldes efter dennes död 1826 först till
Majoren Frih. Ernst v. Vegesack, derefter redan 1828 till
Enkegrefvinnan M. B. Adlercreutz, född von Engeström,
som åter 1850 sålde det till nuvarande egaren Herr L.
Gust. Collin.

Walla upptäts 1331 d. 16 Juni af Folke Jonssons
enka, Bangborg, åt Birger Magnusson*), egdes 1772 af
Löjtnant Savary, hade sedan 5 olika egare, innan det

*) Diplomatar. Suec. IV: IM 2.
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4816 köptes af Hofslagare-Åldermannen från Stockholm
Erik Sandberg, hvars enka, Anna Cath. Sandberg, ännu
innehar detsamma.

Kaliberga såldes 1769 af Löjtnant Savary till Kammar¬
herren [1. /. Hildebrand, som innehade det till 1779, hvarefter
det, efter att hafva varit i flere egares hand, år 1813 för¬
såldes till H. Exc. Grefve Carl Johan Adlercreutz, hvars
sterbhus alvttrade det redan 1817. Det eges nu af Herr
E. J. Sandberg.

Körunda egdes på 1430-talet af Johan Fredeborn,
hvars vapen funnits på en frescomålning i kyrkan*), kom
sedan under kronan och köpt dels af R. R. Matthias
Björnklon, dels af Wolmar Yxkull, hvilken skref sig till
denna gård, tillhörde det Olivecrantz 1686, Kammar-Re-
vis.-Rådet Ehrenhoff 1772, Enkefriherrinnan M. Ceder-
ström 1825 och tillhör nu Advocat-Fiscalen R. N. O.
Carl Printzensköld.

Wansta tillhörde 1270 Magnus Gerason**); R. R.
Matthias Björenklou, som afled 1671, skref sig Herre till
Wansta. Hans enka, Margaretha Wallenstedt, egde det
ännu 1686, Kammarherren H. 1. Hildebrand 1772, Notarien
Flach 1825 och eges det nu af Lifmedicus, R. W.O. W.
S. Nerman. Det var hos Riksrådinnan Björenklou, som
Christopher Polhem var anställd, först såsom gårdsskrif-
vare på Kungshamn och sedan såsom uppbördsman på
Wansta, och der denne så namnkunnige man började studera,
sökande undervisning en gång i månaden hos Lars Weldt,
då huspredikant vid Follnäs i Sorunda, sedermera Kyrko¬
herde i Ösmo. Med dennes syskonbarn Gabriel Weldt,
adlad Stjerncrona, ingick Polhem nära vänskap och anlade
de sedermera tillsammans Stjernsunds Bruk i Dalarne. Yi

*) Ilm knilas «War och Rikscns Skrifvare« i ett Riksens Råds
Rref af år 1434. Ur Upsala Acad. Ribl. Permchrefs sarnl. ineddcladt
af Praeses.

**) Diplomatar. Suee. I: 543.
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anmärke vid art. Polhem i Biogr. Lexicon och i Läsning
för Folket, att Wansta uppgifves origtigt såsom beläget
i Upland.

Dju rsnäs. Det var under catholska tiden kyrkligt
gods och kallades Biskopsgården samt var prasbendehem-
man åt Biskopen i Strengnäs, blef sedermera Frälse genom
donation; egdes 1637 af Öfverste Wolmar Yxkull, som
äfven skref sig till denna gård och egde flera strögods i
denna socken; denne erhöll Öppet brefom frälserätt på Skatte¬
hemmanet Berga d. 29 Dec. 1611. Näst före 1686 egdes det
af Frih. Nils Båts enka, Helena Fleming, som var serdeles
frikostig mot kyrkan och presterskapet i Församlingen, re¬
ducerades men utbyttes af Landshöfdingen Frih. Duvall,
tillhörde sedan slägten Törnflycht, Kammarherren H. J. Hilde-
brand 1772, Frih. Löwen 1825 och innehafves nu af
Kaptenen Frih. Otto Trolle Löwen.

Tottnäs. Erland Johanson (Båt) till Fituna bytte
till sig denna gård af Claös Andersson till Frösslunda emot
en annan gård i W. Göthland 1596; Peder Erlandsson
sålde den 1644 till Öfverste Wolmar Yxkull; den kom
sedan med Nynäs i Törnflychtska slägtens ego. Den eges
nu af Löjtnant Otto Hallström.

Nynäs, ett sannolikt gammalt gods. Hr. Claes Biel-
ke, sedermera Svea Rikes Råd, egde detsamma 1571. Hr.
Eric Bielke, med sin Fru Cathar. Fleming, pantsatte det
med underliggande till Riks-Räntmästaren Mårten Rosen-
stierna, som dem försträckt en ansenlig penningesum¬
ma. Arfvingarne öfverläto 1669 Panträttigheten till Assesso¬
ren Bo Rosenstierna för 30,000 R:dr Specie. Den sist¬
nämndes arfvingar sålde egendomen 1699 till Commerce-
Rådet 01. Törne och dess Fru Margar. Törnßycht, född
Andersin*). Under dessa egares tid och på deras bekost-

*) AT Pr.TSCs, utur dess Sami. om Södermanland meddelad!.
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nad tillbygdes kyrkan, äfvensom do gjorde flera föräringar
till socknens Fattige och till Skolan, hvarmedelst också genom
Kongl. Bref af 1724 patronrätlighet förvärfvades. Efter de¬
ras bortgång ärfdes detta gods 1727 af Grefve Olof
Törnflycht, Riksråd, Upsala Acad. Canceller och President
i Riksens Ständers Reductions- och Liquidations-Comimis-
sion, Grefve till Nynäs, Friherre till Erstavik, Herre till
Näringsberg m. m., samt 1737 af dennes son R. R. Grefve
Carl Fredrik; sedan gick defi 1767 i arf till svågern, Öf-
verståthållaren Grefve Wrede Sporre. Presidenten Gref¬
ve Axel Fredr. Sporre namnes sedan i kyrkans hand¬
lingar såsom egare 1780, Kaptenen Frih. C. B. \Vrängel
1784. Sedan innehade Generalen Frih. Gustaf Mauritz
Armfelt och hans Grefvinna, född De la Gardie, egen¬
domen till 1809, då de försålde den till Brukspatron Bre¬
mer, hvilken åter 1812 försålde den till H. Exc. Genera¬
len Grefve Carl Joh. Adlercreutz, efter hvars död den
tillföll hans båda yngre söner Frih:ne C. G. och J. H.
Adlercreutz och utlöstes sedan af den förre, numera Of-
versten R. S. O. Frih. Carl Gust. Adlercreutz, som nu
innehar densamma. Denne har uppfört hufvudbyggnaden,
ett tvåvåningshus af sten, efter Öfverintendenten Bloms
ritning. I fortsättning med den praktfulla trädgården sträc¬
ker sig en utmärkt vacker park af 15 tunnlands vidd.

Herrö var någon tid Fideikommiss i Lewinska släg-
ten, men såldes 1813 af Fideikommissarien, Majoren och
Ridd. Lewins konkursmassa till II. Exc. Grefve C. J. Ad¬

lercreutz; 6000 R:dr innestå alltid såsom surrogat för Fi¬
deikommisset, som då upphäfdes. Herrön tillföll sedan
Enkegrefvinnan M. B. Adlercreutz, som 1826 sålde den
till sin son Majoren Frih. Joh. Uenr. Adlercreutz, efter
hvars frånfälle den 1842 köptes af Secret. Bernhard Hall¬
ström, derpå af Handl. Winberg, efter hvilkens död den åter
såldes till Regementsläkaren Doct. J. M. Lemchen.



 



 


