Gesta
En berättelse om gårdarna och människorna.

Gesta sommaren 2013. Vid 1800-talets mitt bildades en större gård genom sammanslagning av de 5 enheterna i Gesta.
Total storlek blir då 3,5 mantal. Den fortfarande befintliga mangårdsbyggnaden uppfördes på 1870-talet.

Flera stenåldersverktyg från yngre stenålder (2000 – 1500 år före kristus) har hittats på ägorna
till Geesta by. Den första lantmäterikartan över Gesta kom betydligt senare den upprättades av
lantmätaren A. Samuelsson år 1641. Då bestod Gesta av 4 kronohemman och ett
skattehemman.

Selbo häred Tårsen sochn.
Notarum explicatio.
Geesta chrone fyra helgärdz, skatte helgärdz 7 örresland, chronegårdarna haffva huardera på tegen en årtig
ringare än 6 stänger. Skattegården hafuer en årtig ringare än åtta stänger. Byen sub B. Summa åker till förste
gärdet sub P littera 44 tunnor, där aff till huar kronegård 8 1/4 tunna, ähr 33 tunnor, till skattegården 11 tunnor.
Åhrligen till huar chronegård 6 tunnor, skattegården 7 tunnor. Andra sub N littera wthsäde befunnit 38, där aff
till huar chronegard1 7 1/8, ähr 28 1/2 tunna, skattegården fåår 9 1/2 tunna. Wret till skatte sub O littera 3/4
tunna. Sub litteris Q alss äng 264, där aff fåår huar chronegård 49 1/2 lass, ähr 198 lass, skattegården fåår 66
lass. Angifuit höö kronegårdar 40 lass, skattegården 50 lass. Nödtårfftig skog och mulebett, fiskie i Träsket.
(Karttext:)
Stenby äng möter, krono 1. Gyresta åker och äng möta, ähr krono 2, frälse 1. Slaat2 och sänk äng ibland, till
Geesta, kallas Wästerängen. God lerjord. Här uthan före ähr ett träsk med bare dyebåtn och fåås ganska litet fisk
uthi. Lind. God lerjord. Igänlagd åker. Igänlad3 åker. Lind. Wånga krone ägor möta uthi skog. Elack jord.
Söderängen till denna by ähr både släät och toffwig, där hooss wäl bärande. Igänlagdt åker. Igän. Siöhagan wid
nampn, ahr4 släät äng där hooss sänk och toffvig bärande. Lind med något skog på. Igänlagd åker. Här möter
Hundesta åker och äng, skatte 1, krono 1.
(Under skalan:)
Scala ulnarum.
_____________
1
Fel för chronegård.
2
Fel för Släät.
3
Fel för Igänlagd.
4
Fel för ähr.

Gårdarna under 1700-talets första hälft.
Även under 1700-talets första hälft bestod Gesta by av 5 hemman, varav 2 gårdar och 3
hemman. Vad skillnaden mellan gård och hemman är kan man fråga sig, det finns ingen klar
beskrivning av skillnaden. På lantmäterikartan från 1724 benämndes den ena gården
Skattegården och den andra Oppgården. I husförhörslängderna för samma tid benämns de
Mellangården och Uppgården. Den största gården, skattgården, var av 1 mantals storlek de
övriga 4 av 5/8 dels mantal.
Anders Jönsson föddes på någon av gårdarna i Gesta i juli 1686 men han och hans föräldrar
måste ha flyttat från Gesta före år 1694 då de första husförhörslängderna upprättades. Vi vet
inte heller på vilken av gårdarna han föddes. Hans föräldrar och farföräldrar kan ha bott på
Gesta vid tiden för ovanstående kartas tillkomst. I lysningsboken den 24 oktober 1709 står att
Anders Jönsson, som då var dräng i Staby och gifte sig med änkan Margareta Olofsdotter i
Staby, är från Gesta. Deras son Jöns finner vi senare i Kumla.
Pähr Jönsson och hustrun Lisbeth står skrivna på Mellangården redan år 1700. De finns inte
med i tidigare katekisminoteringar och det finns anledning att anta att de år 1699 flyttade till
Gesta mellangård från Kärnbo socken dvs Mariefred. Det behöver inte vara så långt från
Gesta eftersom Kärnbo socken sträcker sig fram till ungefär mitt emellan Mariefred och
Stallarholmen. Det betyder att de kan komma från en gård som ligger i närheten av Gesta.
Pähr dog 1705 och hustrun Lisbeth dog 1708. Mågen Hans Ericsson (omkring 1670 – 1715)
som var född i Gesta enligt lysningsboken gifte sig den 12 oktober 1702 med dottern Anna
Pärsdotter, blev nu ”herre på täppan”.
Hans och hans hustru Anna Pärsdotter (1675 – 1760) är skrivna på mellangården från år 1705
dvs 9 år innan Anders Mörn gjorde 1724 års: ”Geometrisk Delineation och Beskrifning öfwer

Geesta Byy som består af fäm Hemman uthi Gripsholms Lähn Sehlebo Härad och Thoresunds
sochn belägne af efterskrefne Ägor och Hemman”. Tyvärr kan vi dock inte finna Hans
föräldrar i några kyrkböcker så vi vet inte säkert att han verkligen är född i Gesta. Hans och
Anna får 4 barn, dottern Karin född 1706, sonen Per född 1707, dottern Anna född 1710 och
dottern Brita född 1713.
Eftersom fadern Hans dog redan vid 45 års ålder fick hustrun ta över driften av gården. Sonen
Per som ärvt arrendeskapet till gården är ännu för ung endast 14 år men år 1744 står sonen Per
Hansson 43 år som Åbo dvs jordbrukare med ärftlig rätt till arrendeskap på gården och 10 år
senare står han som bonden Per Hansson. På gården år 1744 – 1752 finns också hustrun
Margareta Ericsdotter 43 år samt modern 69 år och en dotter 16 år som båda heter Anna
Persdotter. Gården är av storleken 5/8 mantal. Dottern Brita gifte sig med Åbon Anders
Jonsson på Gesta Uppgård.
Uppgården ävenledes av 5/8 mantals storlek beboddes 1724 av Jonas Hansson (1682 – 1748)
och hans hustru Margaretha (1688 – 1743) Jonas och Margaretha gifte sig den 29 oktober
1711 får 5 barn:
Margaretha född 1713
Maria
född 1715
Anders
född 1717 (vår anfader)
Johan
född 1721
Eric
född 1724
Jonas hustru Margaretha är född i Gesta av föräldrarna Lars Andersson och hustru Margaretha
Larsdotter. Margaretha dog 1717 och hennes make Lars finns inte längre i böckerna efter
1713 så han dog antagligen någon gång mellan 1713 och 1719 men går inte att finna i
dödboken.
Anders Jonsson brukade gården och blev nu bonde på Gesta uppgård. Anders och hans hustru
Brita fick barnen:
Jonas
född 1740
Anna
född 1742
Eric
född i januari 1745 men dog samma dag
Greta
född i december 1745
Eric
född 1749
Anders
född 1751
Sonen Anders Andersson gifte sig den 14 oktober 1778 med bonddottern Anna Lisa
Jonsdotter på Lilla Eneby och blev delägande bonde på Lilla Eneby.
År 1759 den 10 juli gjordes av lantmätare H Zetterberg en sk rågångsåtgärd dvs man
bestämde var gränserna gick mellan Gesta och de angränsande gårdarna Vånga, Ösby och
Låsta. För att bevaka kronogårdarnas på Gesta intressen var ”adsessoren Högädle Herr
Hacker, på sin moders Högwälborna fru Stiernroos vägnar tillstädes”. Herr Assessoren hette
Johan Carl Hacker, född 1714-07-04, † 1800-11-30 i Klara, hans mor var Ulrika Eleonora
Stierneroos född 1691-02-09, † 1761-06-05 på Åkers krutbruk. Kronogårdarna på Gesta låg
således under Åkers krutbruk vid denna tid. För Låsta säteris räkning, som ägde skattgården,
Högwälborna fru Ekfeldt infann sig hennes son Corneten Wälborne Herr Ekfeldt. Det vara
bara det att ”högwälborna fru Ekfeldt” egentligen hette Beata Stierneroos och var gift med
löjtnanten Johan Ekfeldt som dog 1726. Beata Stierneroos på Låsta var således syster till

Ulrika Eleonora Stiernroos på Åkers krutbruk vilket betyder att samtliga gårdar på Gesta
tillhörde samma släkt och sorterade under Åkers krutbruk och/eller Låsta.
Ulrika Eleonora var dotter till Johan Berelius adlad Stierneroos född 1643-04-10 i Kalmar, † 1718-01-14 på Låsta och begraven i
Strängnäs domkyrka. Adlad 1694-09-14 som Stierneroos till Låstad i Strängnäs landsförsamling under brev Nr 1250 B. Säteriet Låsta hade
han tillbytt sig 1694 av kronan. Borgmästare 1673-1696 i Strängnäs. Var år 1676 herredagsman. Häradshövding i Livgedinget i
Södermanland genom änkedrottningens fullmakt 1682-08-09 och Lagman där genom fullmakt år 1692-09-14. Gift 1674-12-00 i Katarina
församling i Stockholm med Maria Hobe i hennes 2:a gifte.
Karl XII:s baneman?
Hennes bror Magnus Stiernroos född 1685 blev antagen som volontär vid Karlskrona år 1700 och blev strax därefter flottans arklimästare
under expeditionen till Arkangelsk. 1702 befordrades han till fänrik, 1705 blev han löjtnant och anställdes vid livdrabantkåren 1707. Under
slaget vid Holowczyn 1708 blev Stiernroos sårad och efter förlusten vid Poltava, följde han med kung Karl XII till Bender, där Stiernroos
också kom att delta i den kommande kalabaliken. Därefter deltog Stiernroos i expeditioner till bland annat Tartar-Khan i Taman och den
turkiska fästningen Taganrok. Dessa expeditioner gjorde Stiernroos i hemlighet och han var alltid förklädd. 1714 blev han befordrad till vice
korpral vid livdrabanterna och bevistade därefter belägringen av Stralsund och slaget vid Rügen. Efter detta, deltog Stiernroos i de två
fälttågen mot Norge och under det senare, blev han befordrad till korpral bland livdrabanterna. 1723 befordrades han till överste, 1732 blev
han löjtnant bland livdrabanterna, 1744 blev han kaptenlöjtnant vid drabanterna samt generalmajor vid kavalleriet. 1751 blev han
befordrad till generallöjtnant för att slutligen 1755 bli general. Magnus Stiernroos avled den 16 maj 1762 i Stockholm. Han var gift från
1720 med Sofia Juliana von Bratt.
Enligt det Tolstadiska dokumentet, som publicerades 1836 av Peter Wieselgren i den sjunde delen av De la Gardieska arkivet, skulle
artilleriexperten Carl Cronstedt i feberyra på sitt gods Gäddeholm, erkänt mordet på Karl XII för kyrkoherden Erik Tolstadius samt utpekat
Magnus Stiernroos som mördare; Cronstedt hade laddat geväret och betalat Stiernroos 500 dukater. Cronstedt ombad sedan Tolstadius att
uppsöka Stiernroos för att informera denne om Cronstedts erkännande samt få Stiernroos att erkänna "vad han gjort samt att han skjutit
Konungen". Stiernroos nekade dock till vad Cronstedt sagt, men när Tolstadius återvände till Cronstedt sade denne: "På det han skall finna
att jag ej radoterar, så säg honom att det är den tredje bössan av dess gevär som hänger i dess kammare". När Tolstadius sedan berättade
detta för Stiernroos, uppmanades denne endast att ge sig av.

Karta efter Rågångsåtgärd 1759

Skattgården beboddes av familjen Ekfeldt på Låsta fram till 1760-talets början då Hedvig
Beata Hacker född 1725, † 1784-05-07 på Säby i Järfälla, gift 1758-10-05 med Joakim
Vilhelm Bröms adlad Liliestråle flyttade dit. Detta innebär att samtliga gårdar kom att ligga
under Låsta, dvs kronogårdarna som tidigare låg under Åkers krutbruk tillhörde nu
Liliestråle på Låsta.

Joakim Vilhelm Liliestråle, född 22 juni 1721 på Ekenäs biskopsgård vid Karlstad, död 31
januari 1807 på Låsta säteri, var en svensk ämbetsman. Liliestråle blev student i Uppsala
1734, inskrevs 1744 i Svea hovrätt, befordrades där till vice advokatfiskal 1756, adlades
samma år jämte sina sju syskon och bar sedan namnet Liliestråle. (Ättens medlemmar skrev
sig sedermera Lilliestråle.) Han var 1757-1773 advokatfiskal i Kammarkollegium, utsågs
1760 till sekreterare i justitiedeputationen, fick 1762 lagmans titel och bekläddes 1772 med
justitiekanslersämbetet, från vilket han dock genom intriger från högre ort tvangs att ta
avsked 1779.
Liliestråle övervarade riksdagarna 1769-1770, 1778, 1786 och 1789. Vid sistnämnda riksdag
uppträdde han med fasthet mot kungens envåldssyften, häktades till följd därav jämte Fersen,
De Geer med flera och frigavs först vid riksdagens slut. Han var ledamot av Utile Dulci,
Vitterhetsakademien, Vetenskapsakademien liksom Kungliga Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien den 20 mars 1786.
I husförhörslängden 1761 – 1771 benämns hemmanen i Gesta by: Norrgården, Uppgården,
Skattgården, Nedergården och Mellangården.
År 1761 brukades Norrgården av bonden Anders Nilsson 26 år och hustru Maria 24 år.
Uppgården brukades av bonden Anders Jonsson 44 år och hustru Elisabeth 48 år.
Skattgården brukades av bonden Eric Andersson 65 år och hustru Margareta 60 år som dog
1769.
Nedergården brukades av bonden Olof Olsson 50 år död 1763 och hustru Brita 53 år död
1767.
Mellangården brukades av bonden Per Hansson 53 år död 1762 och hustru Margareta 53 år.

De 5 gårdarna mellan åren 1800 – 1865.
Från början var det som sagt bara skattgården som låg under Låsta säteri, men med början
från mitten av 1700-talet då kronan sålde av många av de tidigare indragna gårdarna föll även
de övriga 4 gårdarna in under Låsta som redan 1694 hamnat i Johan Berelius adlad
Stierneroos ägo.
Norrgården
På norrgården föddes året 1758 Eric Grandin, som kom att betyda mycket för socknens
sociala liv. Eric förefaller ha varit en generös person vilket framgår av olika historiska
dokument. Eric var son till bonden i Gesta norrgård Anders Nilsson (född 1734 i Stenfasta –
död 1810 i Gesta norrgård) och hans hustru Maria Pehrsdotter (född 1735 i Strängnäs – död
1816 i Gesta norrgård). Paret hade tillsammans sönerna Eric född 1758, Johan född 1762 och
Pehr född 1771.

År 1782 när Eric var 24 år flyttade han till Herresta och blev rättare som är en äldre titel för
en förman vid ett större jordbruk. Efter 1786 stod han som befallningsman vilket avser någon
som är utsedd av överordnad att förvalta ägor, områden och senare även gårdar inom
lantbruket, och är då synonymt med gårdsfogde, ladufogde, eller rättare.
År 1791 flyttade han till Räfsnäs där han nu blev inspector. Titeln blev vanlig under 1700talet och ersatte ännu tidigare benämningar som fogde och befallningsman. I samband med
flytten till Räfsnäs bytte han efternamn från Andersson till Grandin.
Eric Andersson Grandin gifte sig den 26 december 1795 med Madame Catharina Gran (f
1763 – d 6/3 1845) som han träffade på Herresta. Möjligen kan namnbytet också ha
genererats genom giftermålet med madam Gran, det var ju bara att lägga till ”din” för att
namnet skulle bli rumsrent. En inspector på Herresta och Räfsnäs kan ju inte heta Andersson
särskilt inte om han är gift med en ”madam”.
I mantalslängderna åren 1796 – 1800 stod Eric Grandin som fogde på Räfsnäs.
År 1801 flyttade Eric Grandin till Sundby för att bli inspector och ta över efter hofjägmannen
Jacob Waselius. Sundby låg då fortfarande under Herresta. Under 1810-talet förvärvade Eric
Grandin Stenfasta, Älglöth och Giresta utjord och även Sundby gästgivargård.
Eric Grandins bröder Johan och Pehr gifte sig på varsitt håll. Men de dog relativt unga med
våra mått mätt. De hann dock gifta sig och skaffa barn.

Brodern Johan Andersson gifte sig med Lisa Andersdotter (f 1765 – d 16/4 1824 i Toresund)
från Årby i Över Selö socken. År 1790 flyttade de till Baggbol och blev bönder där.
Tillsammans fick de barnen:
Maja Stina f 1787 d 1787
Anna Lisa f 1790 gift 1817 d 1831
Johanna f 1796 d 1804
Brita Stina f 1799 d 1883
Sofia f 1807 d 1810
Johan dog av lungsot i Baggebol den 17 juli 1819, 59 år gammal.
Brodern Pehr Andersson gifte sig med Stina Christoffersdotter ( f 1777 – d 28 jan 1860 i
Gesta norrgård) från Riby i Åker. De bodde kvar i Gesta norrgård och blev bönder där efter
fadern Anders Nilssons död. Tillsammans fick de barnen:
Anders f 1800
Eric f 1802
Pehr Gustaf f 1804
Johan Pehr f 1807
Eric Grandin och/eller hans hustru Madam Grandin på Sundby stod vid dopet som en av
faddrarna till Anders och Pehr Gustaf. För Pehr Gustaf var också Ingemund Liljestråle, son
till Joacim Vilhelm Liljestråle på Låsta, fadder till Pehr Gustaf.

Det förefaller också som om Pehr Gustaf hade gott läshuvud. I husförhörslängden för
perioden 1809 – 17 står att han läser väl vilket var ovanligt och antyder att Pehr Gustaf var
ovanligt begåvad.
Sönerna flyttade till Sundby år 1821 d v s några år efter faderns död och togs om hand av
farbrodern Eric Grandin. Sonen Anders var 17 år, Eric var 15 år, Pehr Gustaf var 13 år och
Johan Pehr 10 år när fadern Pehr Andersson dog av bröstsmärtor i Gesta norrgård den 30 juni
1817, 45 år gammal.
År 1826 flyttade sonen Anders Pehrsson tillbaka till Gesta norrgård för att ta över gården som
bonde och även ta hand om mamma Stina. Anders hade nu gift sig med Maja Stina Ersdotter
(f 14/11 1798 i Mälby – d 1862 i Älglöth) och fått sonen Pehr Eric år 1824 och dottern Maria
Sophia född 1830. Den 13 maj 1836 dog Maria Sophia och den 13 september 1836 dog även
Anders 35 år gammal. Sonen Pehr Eric som år 1838 var 14 år flyttade som dräng till Husby i
Ytter Selö. Där gifte han sig så småningom med Brita Sofia Hagberg (f 1816) och bildade
familj.

Eric Pehrsson gick och studerade och for så småningom till Västmanland och därefter till
Stockholm men återkom från Tyresö och bosatte sig 1839 på Stenfasta där nu även farbrodern
Eric Grandin bodde. Även Eric Pehrsson hette nu Grandin.
Under 1810-talet förvärvade farbrodern Eric Grandin Stenfasta. Hos farbrodern på Stenfasta
fanns då också ”brodersonen”, drängen och bondsonen Pehr Gustaf Pehrsson. Pehr Gustaf
gifte sig år 1826 med bonddottern från Gesta skattgård Stina Charlotta Andersdotter född i
Åker 1803 och efter svärfaderns och svärmoderns död 1827 blev Per Gustaf och Stina Lotta
bönder på Gesta skattgård. De blev kvar på Gesta skattgård till 1837 då Pehr Gustaf Persson
som nu var kyrkvaktare (ett hedersvärt uppdrag) med familj flyttade till Sundby och efter
farbrodern Eric Grandins död 1839 ärvde Sundby och blev då ägare av Sundby gästgivargård.
Han bytte nu efternamn till Grandin! Familjen bestod vid flytten till Sundby av:
hustru Stina Charlotta Andersdotter f 1803 i Åker
son Pehr Eric f 1827
son Johan August f 1828
son Carl Gustaf f 1831
son Fredric f 1833
Eric Andersson Grandins bror Pehr Anderssons son Johan Pehrsson dog på Sundby den 20
januari 1832, 24 år gammal d v s medan Eric Andersson Grandin fortfarande levde. Johan var
ogift.
Att brorsonen Pehr Gustaf (och även brorsonen Eric) bytte efternamn från Pehrsson till
Grandin framstår som naturligt. Eric Andersson Grandin var farbror till Pehr Gustaf vars far
dog redan när Per Gustaf var 13 år gammal.
Efter Anders Perssons död 1836 blev Eric Ersson som var född 1796 i Strängnäs ny bonde.
Han kom 1838 från Åkerby och var gift med Brita Stina Jansdotter som var född 1789 i Gesta
nergård. De flyttade tillbaka till Åkerby 1845 och samma år kom brukaren Johan Eric Ersson
f 1810 i Vånga kom från Thorlunda 1845. Nu har nomenklaturen ändrats.
Tidigare stod det ”Bonde” i husförhörslängderna men efter 1838 stod det ”Brukare” som är en
annan beteckning för arrendator.
Johan Eric Ersson dog i Gesta norrgård 1858. Hans hustru hette Maria Ulrica Andersdotter
och var född 1814 i Åker. Efter makens död gifte Maria Ulrica om sig med Johan Robert
Andersson som kom från Räfsnäs 1859. De flyttade till Torlunda 1865.
Skattgården
Under delar av perioden1800 – 1808 var det Bonden Daniel Ersson f 1766 som brukade
gården. Men efter hans flytt till Strängnäs 1804 blev Anders Jansson f 1761 i Dunker ny
bonde. Han kom till skattgården 1805 med hustru Maria Pehrsdotter f 1768 i Toster, sonen
Eric f 1798 i Åker och dottern Christina Charlotta f 1803 i Åker. Dottern gifte sig 1826 med
sonen Pehr Gustaf Pehrsson i granngården. Sonen Eric flyttade till Edeby 1827 och gifte sig.
Samma år dog både Anders Jansson och hans hustru Maria Pehrsdotter och dottern och mågen
tar nu över arrendet av gården och blir ny bonde där. De stannade till 1837 då de flyttade till
Sundby där de efter farbrodern Eric Grandins död 1839 fick ärva Sundby gästgivargård och
blev nu ägare av Sundby.

År 1837 kom en ny bonde till Skattgården. Namnet var Per Törnblom. Han var född i Åker
1811 och kom närmast från Gesta mellangård 1837. Hustrun hette Brita Caijsa Persdotter och
var född i Gesta mellangård 1803. Per Törnblom blev så småningom både nämndeman och
kyrkvärd i socknen. På 1860-talet började skattgården att sambrukas med uppgården som
båda då brukades av per Törnblom. År 1867 flyttade dock Per Törnblom till Vreta där han
förvärvade gården Vreta no 2.
Nergården
Vid sekelskiftet 1700/1800 hette bonden i Nergården no 4 Christer Jansson och var född 1747
gift med hustru Greta Jansdotter född 1752. Familjen flyttade 1802 och därefter kom Bonden
Eric Ersson född 1764 i Strängnäs med hustru Maja Persdotter född 1761 i Länna. De dog
eller flyttade 1814 eller 1815. Ny bonde blev nu mågen Anders Jansson född 1784 som gift
sig med dottern Stina Kajsa Ersdotter född 1788 i Strängnäs. Anders Jansson blev
nämndeman i socknen på 1820-talet. Anders och Stina Kajsa flyttade till Mälby 1829 och ny
bonde blev Anders Persson född 1803 i Gesta mellangård. Han kom närmast från Granvik
som var ett torp under Sundby. Han var gift med Johanna Gustafsdotter som också var född
1803 men troligen inte i socknen. Även Anders Persson blev nämndeman under 1830-talet. På
1840 talet började nergården att sambrukas med mellangården. I slutet av 1840-talet flyttade
Anders Persson med familj till sin födelsegård mellangården och in på nergården flyttade den
avskedade sergeanten Gustaf Adolf Liliestråle som kom från Överselö 1850. Liliestråle
flyttade till Strängnäs 1858. Härefter verkar nergården vara obebodd. Samtliga gårdar på
Gesta tillhörde fortfarande familjen Liliestråle på Låsta säteri.
Uppgården
Bonden och svärfadern Anders Jansson född i Taxinge 1747 var bonde på uppgården vid
sekelskiftet 1700/1800. Hustrun hette Margareta (Greta) Abrahamsdotter och var född 1758 i
Grindstugan. De hade en dotter som hette Maria född 1770 som var gift med J(oh)an
Andersson född i Strängnäs 1767. Johan och Maria tog över bondeskapet på gården vid
sekelskiftet men Johan dog av magplågor redan den 7 juli 1800. Tillsammans hade de sonen
Anders född 1792.
Efter Johans alltför tidiga död kom en ny bonde i Anders Pehrsson född 1776 i Strängnäs och
kom från Gesta nergård. Han var gift med Maja Stina Ersdotter född 1791 i Snickartorp.
Johan dog tyvärr av lungsot 1821 och 1820 kom Johan Andersson född 1799 i Strängnäs och
blev ny bonde på Uppgården. Han gifte sig med änkan Maja Stina. Johan blev på 1820-talet
nämndeman i socknen och på 1830-talet blev han också fjärdingsman. De flyttade till Kärnbo
(Mariefred) socken år 1843.
Ett par år efter detta brukas gården av Johan Peter Persson född 1817 i Gesta skattgård men
han flyttar snabbt till Stallarholmen 1845. Uppgården brukades därefter av Per Törnblom i
skattgården ända fram till 1867 då Törnblom flyttade till Vreta.
Mellangården.
Vid sekelskiftet 1700/1800 bodde änkan efter bonden Jan Pehrsson (1749 – 1791) Brita
Pehrsdotter f 1749. Den nya bonden hette Pehr Ersson född 1776 och hustru Anna Caijsa
Jansdotter född 1776 i Gesta mellangård med sonen Eric f 1798, sonen Anders f 1803 sonen
Johannes f 1806 och dottern Brita Kajsa f 1809. Dottern Brita Kajsa gifte sig med Per
Törnblom född 1776 och flyttade till skattgården 1837.

Pehr Ersson dog 1840 och efterträdaren blir sonen Johannes som bytt efternamn till
Torsander. Namnet är förstås taget efter namnet på socknen nämligen Toresund. Brukaren
Johannes Thorsander dog 1845. Hustrun Johanna Jansdotter flyttade till Vannesta samma år
dvs 1845.
Den nya brukaren av mellangården blir brodern och nämndemannen Anders Persson född
1803 i Gesta mellangård men som nu bor i Nergården. Anders Persson dog 1855. Hustrun
Anna Sofia Olsdotter gifte sig med den nya brukaren August Jansson född 1832 i Kumla
mellangård men kom från Sandåsa 1857. Nergården och mellangården sambrukades nu av
August Jansson.
Nya tider och därmed förändringar.
År 1865 låg samtliga gårdar fortfarande under Låsta och ägaren var nu Capten Carl
Liliestråle. Efter Per Törnbloms flytt från skattgården till Vreta no 2 1867 blev det brodern
Johan Peter som tog över arrendet men han flyttade till Ytterselö 1869. I Norrgården hette
brukaren Gustaf Ersson f 1817 i Mälby kom från Veckholm 1866 men flyttade till Strängnäs
1869. Uppgården brukades av både Per Törnblom och August Jansson tom 1867 respektive
1869 då den nye arrendatorn Carl Eric Pettersson född 1831 i Härad kom därifrån. Nergården
och Mellangården brukades båda av August Jansson som flyttade till Ytterselö 1869. Nästan
samtliga brukare flyttade således 1869 och efter detta år blev allt sammanfört till en gård som
arrenderades av Carl Eric Pettersson och från 1875 av f d kyrkovaktaren Gustaf Gustafsson
född 1824 i Länna och som kom från Björkeby.
Perioden 1876 – 1880 står Carolina Lundberg född Liliestråle på Lida säteri i Åkers
styckebruk som ägare av skattgården och perioden 1881 – 1885 står änkefru Carolina
Lundberg som ägare till alla gårdarna. Ny arrendator och sedermera ägare var A.G. Hedin.
Anders Gustaf Hedin var född i Torlunda 1849 men kom 1879 från Åker, gift med Augusta
Vilhelmina Gustafsdotter f 1849 i Härad som dog 1889. Hedin själv flyttade till Stockholm
1906.
Ny ägare och brukare mellan åren 1906 – 1909 blev fabrikören Knut Emanuel Willebrand (f
1872 – d 1924) men han bodde kvar i Stockholm. Nils Olof Landin kom 1909 från Jämtland
och flyttade till Vårfrukyrka 1911. Erik Eriksson kom från Fellingsbro 1911 och flyttade till
Västerlövsta 1918. Förvaltaren Sven Magnus Juberg kom 1918 och flyttade 1923. Det var m a
o god omsättning på ägare under de gångna åren.
Byggmästaren Karl Adolf Pettersson född 1876 i Gustafs i Kopparberg kom till Gesta som
ägare 1922. Hustrun hette Anna Sofia Karlsson och var född 1878 i Gustafs. Dottern Anna
Emilia Myrdal född 1903 och sonen Adolf Robert Myrdal f 1905 bodde också där. Det gjorde
dock inte sonen Gunnar Myrdal.
Gesta Pelle som han kallades var far till Gunnar Myrdal som tillsammans med sin hustru Alva
starkt kom att påverka den svenska samhällsutvecklingen under 1950-talet. Gunnar fick
Nobelpriset i Ekonomi år 1974 och Alva fick Nobels fredspris år 1982. Gesta Pelle själv var
starkt högerorienterad och en stark personlighet och pamp i Stallarholmen. Han var en av
pådrivarna för att bron över till Selaön skulle byggas.

Sonen Gunnar och hans hustru var ledande personer inom den socialdemokratiska rörelsen.
Deras son Jan Myrdal som tillbringade en stor del av sin ungdom på Gesta hos farföräldrarna
då Gunnar och Alva hade annat att ägna sig åt än sin son Jan (enligt Jans egen utsago). Jan
Myrdal fanns ännu längre ut på vänsterkanten, han hade tagit stark ställning för det
kommunistiska idealet och skrev böcker och propagerade och debatterade för detta. Det var
lång ifrån farfaderns politiska åsikter. På 1900-talets andra hälft var han en känd debattör som
ofta fick möjlighet att vädra sina uppfattningar i svenska TV-program.

Gesta Pelle dog 1934 varefter hustrun flyttade till Mariefred. Dottern Anna Emilia gifte sig
med direktören Ernst Gustaf Barkman.
Gården arrenderades av Karl Elon Westerberg som kom från Eskilstuna 1930 och flyttade till
Tillberga 1937.

Jagbacken på Gesta.
I socknen fanns flera sk jagbackar dvs jaktområden för hovet. Sådana fanns i Södermanland
och Uppland. År 1818 fattades dock ett beslut i riksdagen om att dessa jag backar skulle
upphöra som ”nöjesfält” för hovet och adeln och försäljas och övergå till skattehemman. I
samband med denna lags verkställande gjordes en karta för att bestämma gränserna.

Gesta skola
Gesta skola grundades 1866. Ägaren Capten Carl Liliestråle på Låsta donerade mark för detta
initiativ. Den första lärarinnan hette Selma Christina Westerlund och var född 1846 i
Strängnäs och kom till Gesta skolhus 1867. Men efter bara 1 år flyttade hon vidare till
Sundsvall. Ny lärarinna blev fröken Ellen Therese Palmgren född 1850 i Ornö och kom från
Härad 1873 men flyttade vidare redan 1874 och efter det kom läraren Nils Jacob Lundblad
född 1816 i Vinberg i Halland med hustru Carolina Beata Lindqvist. De kom från Håkvik
1875. Från 1870 fanns en fast skolbyggnad som byggdes till 1879 och byggdes om 1925.
År 1906 avsöndrades mark för byggandet av Gesta småskola. Denna tomt donerades av den
dåvarande innehavaren av Gesta, Anders Gustaf Hedin. Gesta skola lades ned 1958 då
Stallarholmsskolan invigdes. Skolhuset på Gesta blev då privatbostad åt rektorn Åke
Eriksson.

Lugnet
År 1908 avsöndrades mark till torparen P.G Ehlin. Denna tomt var av storleken 0,75 hektar
dvs ca 7500 kvadratmeter. Lägenheten kom att få namnet Lugnet. Innehavare av Gesta vid
detta tillfälle var grosshandlaren Herman Olsson.

Hemmet
År 1910 avsöndrades mark till fastigheten Hemmet. Köpare var Gustaf Andersson och säljare
C. J. Eklöf. Tomtarealen var 39500 kvadratmeter och priset 1700 kronor. Andersson var född
1863 i Kvicksta och kom från Åker 1899 till Gesta där han blev stalldräng och kusk. Han
flyttade dock till Egalla 1916.

Snickerifabriken.
1947 startade Karlsson & Mård snickeri i Gesta. Byggnaden hade uppförts av byggmästaren
och ägaren till Gesta Karl Adolf Pettersson. Efter Karlsson & Mård var det Bertil Göransson
från Eskilstuna som bedrev verksamhet i byggnaden. 1967 startade en ny verksamhet i
byggnaden. Ägaren hette Johan Algot Blomberg och var född 1925 i Sveaborg på Överselö.
Den huvudsakliga verksamheten var tillverkning av vävstolar. Verksamheten bedrevs som ett
familjeföretag.

Soldaterna på Gesta
Även på Gesta fanns det soldater. I Ewert Wahlbergs arkiv som handlar om Södermanlands
regemente genom tiderna kan vi se vad som hänt med torpet och vilka soldater som bott i det
och brukat jorden där under årens lopp. Man kan också se att åtminstone fram till 1728 var 4
av gårdarna fortfarande ägda av kronan.

Rote: 0979 Gesta

Kompani: Gripsholms kompani
Härad: Selebo

Socken: Toresund

Koordinater: X658055 Y157632
Rotegård 1: Gesta
Rotegård 2: Gesta
Rotegård 3: Gesta

Mantal: ½
Mantal: ½
Mantal: ½

Bebyggelse torpet
Övrig bebyggelse
Noteringar:
Rotens nummer är år 1686 -- 1003, år 1688 -- 973 och from år 1710 -- 979.
Rotens sammansättning år 1686:
Giesta -- Måns 1/2 Mantal. Huvudrote
Giesta -- Hans 1/2 Mantal. Hjälprote
Giesta -- Jöns 1/2 Mantal. Hjälprote
Rotens sammansättning år 1728:
Gesta -- Nills 1/2 Mantal. Huvudrote
Gesta -- Jonas 1/2 Mantal. Hjälprote
Gesta -- Anders Jönsson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet
Torpbesiktning 1869-04-27: "Ugnen fullkomligt obrukbar. Stugu- och förstugudörrarne
dåliga."
Från 1921 heter ST "Bellevy".

Författat av:
Bertil Lindh
Vildrosstigen 6

