
Anor vid sörmländska slott och herresäten – resa 2017

Karin vid den utdragna ingången till Tullgarns slotts nuvarande entré.
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INLEDNING

Under några dagar i juli månad 2017 åkte vi i släktspår i Sörmland. Karin har via sin farmors mor 
Anna de la Gardie adliga anor från ett stort antal slott och herresäten i Sörmland. Anorna har 
sedermera blandats med torpare, backstugusittare, präster, och borgare alltifrån Skåne till norra 
Lappland. Inga slott har hon i sina ägor och ingen annan i släkten heller vad vi vet. 

Vi besökte denna gång Bergshammar (Fogdö socken), Fiholm (Jäders socken), Häringe 
(Västerhaninge socken), Nynäs (Bälinge socken), Tullgarn (Hölö socken) och Tureholm (Trosa 
landsförsamling). Vår målsättning var att med egna ögon se spår efter dessa anfädrar. Vi har tagit 
del av uppgifter som redan funnits kring slott och kyrkor och gör inte anspråk på att ha tagit fram ny 
kunskap utan det vi gör är att koppla ihop  delar av befintlig historieskrivning med våra anor. Vi har 
de anor vi har. I detta fall följer vi en gren i Karins släktled där vi i stort sett endast har adliga rötter. 
Adelsfamiljerna gifte in sig i varandra. Eftersom rötterna i Södermanland ligger ett antal 
generationer bakåt i tiden, speglar dessa också ett annat samhälle än vårt. En samhällsordning där 
medfödda privilegier spelade en avgörande roll. Deras leverne var beroende av byggnadsarbetare, 
pigor och drängar med olika benämningar som levde ett betydligt tuffare liv. Vi ska i dag vara 
tacksamma för att detta samhälle inte längre finns kvar på samma sätt. Vårt samhälle är mer 
demokratiskt även om orättvisor fortfarande finns när det gäller förutsättningar för ett bra liv. 

På väg mot Tullgarns slott stannade vi vid gravarna i 
Flens östra kyrkogård, där Robert De la Gardie den 
äldre (född på Maltesholm) ligger begravd jämte hustrun 
Mathilde född von Kraemer, m.fl. Vi konstaterade att 
det inte gjorts något åt gravarna, vilka är i förfall och 
texten på dem är numera svår att läsa. Anledningen till att 
Robert och Mathilde fått sitt vilorum i Flens kyrkogård 
hänger samman med Stenhammars slott (Flens socken). 
Det inköptes av Mathildes morfar Anders Petter 
Söderberg i början av 1800-talet och besöktes ofta av 
barnen med familjer. Där dog Mathildes och Roberts 
yngsta barn i stort sett samtidigt (Axel och Alma), vilket 
senare kom att bestämma föräldrarnas val av 
begravningsplats. Slottet med egendomar tillföll svenska 
staten 1903 i enlighet med Mathildes brors, Robert von 
Kræmers d.y.:s, testamente. Carl XIV Gustav arrenderar 
slottet sedan 1966 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Stenhammars_slott hämtad 
2017-07-19). Vi har tidigare besökt Stenhammars slott, så 
denna gång ingick inte slottet i vår reseplan.
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Axel och Almas gravsten vid Flens östra 
kyrkogård. Sedan följer Mathildes och Roberts 
gravstenar.



Vi stannade också i Björnlunda, som är den trakt som givit namn 
åt Björnströms-släkten. Karins farmor Anna var född 
Björnström. Björnlunda kyrka var dock stängd och vi fick nöja 
oss med att vandra runt den vackra kyrkan och bli påminda om 
generationer från svunna tider. I Björnlunda socken finns flera 
slott och herresäten men Björnströmmarna var av bondesläkt. De 
blev senare borgmästare i flera generationer i Torshälla/Eskilstuna 
och Strängnäs innan det blev Stockholm, Uppsala och Västerås 
där grevinnan Anna de la Gardie gifte sig med Herman Björnström 
1877 och blev domprostinna. 

För att underlätta för läsaren har vi i texten markerat personer som är anor med fetstil och hänvisat 
till uppgifter i en släkttablå. Den finns i en bilaga och utgår från Karins farmors mor, Anna De la 
Gardie. För varje slottsbyggnad finns en byggherre vilka är särskilt beskrivna om de är en ana. 
Byggfruar verkar inte funnits även om det i realiteten kan ha varit så.

Övre Valsan, Stora Tuna socken 2017-07-20

P-O Tellander och Karin Tellander Alexanderson  
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Gravplats från mitten av 900-talet. 
Frid över dem som här vila.



TULLGARN (Anor: De la Gardie, Brahe, Leijonhufvud, Sture 
Gyllenstierna, Lillie, Banér, Vasa, Bonde)

Vår första anhalt blev Tullgarn, som numera är kungligt slott och öppet för besökare. Det nuvarande 
slottets byggherre var Magnus Julius De la Gardie. 

Vi ska återkomma till Magnus Julius, men först om andra tidigare anfädrar vid Tullgarn. Namnet 
nämns redan på 1200-talet och kommer från talldunge och "garn" och är ett namn för en smal vik 
(Stockholms läns museum om Tullgarn). Den första säkert kända ägare till Tullgarn var Tord 
Röriksson Bonde (tabell 17), död 1417. Sonen Knut Tordsson Bonde (tabell 17) gav dock redan 
1408 egendomen som morgongåva till sin hustru (Slott och herresäten i Sverige. Kungliga slott 2. 
1971 s. 245). Denna källa anger att hon ska ha hetat Margareta Bielke, men hon hette Margareta 
Karlsdotter Sparre av Tofta (tabell 17), möjligen kan uppgiften att hon hetat Bielke komma av det 
faktum att han var gift Bielke i sitt andra gifte. 
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sparre_av_Tofta 20170724). 

Knut begravdes i Vadstena klosterkyrka 1413 och dog således före sin far. Knut Bonde och 
Margareta Sparre av Tofta var föräldrar till Sveriges konung Karl Knutsson Bonde (tabell 17). Han 
blev faktiskt vald till kung tre gånger och däremellan avsatt! (Karl Knutsson (Bonde), 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12366, Svenskt biografiskt lexikon (art av Kjell Kumlien), 
hämtad 2017-07-24. ) Karl Knutsson lär också ha innehaft Tullgarn. Tullgarn verkar sedan ha gått i 
arv via kungens dotter, Kristina Karlsdotter Bonde (tabell 17), för näst i ägarlängden står hennes 
son Nils Eriksson Gyllenstierna (tabell 3:2). Via änkan, Sigrid Eskilsdotter (Banér) (tabell 3:2), 
tillföll Tullgarn 1527 Gustav Vasa (tabell 18). Gustav Vasa var Sigrids dotterson i ett tidigare gifte 
(Slott och herresäten i Sverige. Kungliga slott 2. 1971 s. 245). 

Enligt Svenskt biografiskt lexikon framgår det av arvskiftet 1560 efter Kristina Nilsdotter 
Gyllenstierna (tabell 3:2) att hon bl a ägde sätesgårdarna Gäddeholm (nu Tureholm – se nedan) och 
Tullgarn (Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13412, Svenskt 
biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2017-07-23). Kristina Gyllenstierna var inte 
nöjd med det arvskifte som gjordes efter hennes mor, Sigrid Eskilsdotter, varför ett nytt skifte 
gjordes 1553, något som ledde till att Kristina blev innehavare av Tullgarn. Kristina Gyllenstierna 
dog 1559 och Tullgarn ärvdes av den son hon fått med sin make, Sten Sture den yngre (Natt och 
Dag) (tabell 11), nämligen Svante Stensson Sture (Natt och Dag) (tabell 11). Svante blev dock 
mördad på uppdrag av Erik XIV i de s.k. Sturemorden i Uppsala 1567 och kungen drog in Svante 
Stures gods, alltså även Tullgarn. Johan III (tabell 18) skulle dock återlämna godset 1568 och då 
till Svante Stures änka, Märta Leijonhufvud (tabell 11). (Slott och herresäten i Sverige. Kungliga 
slott 2. 1971 s. 245). 

Det skulle bli Märta Leijonhufvuds son, Carl Svantesson Sture, som 1583 skulle ärva Tullgarn. Han 
var den första ägaren att också bosätta sig på Tullgarn och han lär också ha varit byggherren till 
Tullgarns första slott, den s.k. Stureborgen. Carl Sture dog 1598 och 1609 avstod änkan Katarina 
Jonsdotter slottet till förmån för sin mans brorson, Clas Sture. Han skulle emellertid avlida redan 
1616, vilket gjorde att egendomen tillföll hans tvååriga brorsdotter Margareta Sture (Natt och Dag). 
Hon gifte sig senare med Johan Axelsson Oxenstierna (son till Axel Oxenstierna). När Margareta 
dör 1646 tillfaller slottet hennes mor Ebba Leijonhufvud (egentligen hette hon Ebba 
Lewenhaupt/vår anmärkning). Det blev dock en process med Johan Oxenstierna, vilket fick till följd 
att slottet gick över till Ebba Lewenhaupts kusin, Ebba Brahe (tabell 1:1), gift med riksmarken 
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Jacob De la Gardie (tabell 1:1). År 1674 ärvdes Tullgarn av deras dotter Ebba Margareta De la 
Gardie, gift med Per Larsson Sparre. Men återigen blev det en process och 1684 måste hon avstå 
slottet till förmån för sin bror Axel Julius De la Gardie (tabell 1:1). (Slott och herresäten i Sverige. 
Kungliga slott 2. 1971 s. 245ff). 

När Axel Julius de la Gardie (far till den ovan nämnde Magnus Julius De la Gardie (tabell 1:1) 
och yngre bror till den mer kände Magnus Gabriel De la Gardie, vår anmärkning) flyttade in på 
Tullgarn 1685 hade Per Larsson Sparre tagit ”med sig allt som kunde föras bort”. Axel Julius måste 
således möblera slottet på nytt. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tullgarns_slott 20170724). 

Släkten De la Gardie blev en av de aristokratsläkter som hårdast drabbades av reduktionen och de 
många processerna inom släkten kan nog ses mot bakgrund av detta. Reduktionen gjorde att släkten 
förlorade många gods, men den fick behålla Tullgarn (Selling, Gösta. Svenska herrgårdshem under 
1700-talet. 1937, s. 29f). Axel Julius var gift med Sofia Juliana Forbus (tabell 1:1), som stod som 
ägare av slottet efter makens död 1710.

Magnus Julius De la Gardie

”Axel Julius De la Gardies son Magnus Julius gifte sig 1709 med den endast fjortonåriga Hedvig 
Catharina Lillie och kom därigenom i besittning av en stor förmögenhet, placerad i Sverige och 
Finland i en mängd gårdar, av vilka Mariedal, Häringe, Lövstad, Rosersberg, Vallstanäs och Stäket  
är de mest bekanta. Några år efter föräldrarnas död blev Magnus Julius De la Gardie ägare även 
till Tullgarn efter lottning 1713 med brodern Adam Karl. ” Slottet var då i ett omodernt och dåligt 
skick. (Selling, Gösta. Svenska herrgårdshem under 1700-talet. 1937, s. 29f)

Giftet med Hedvig Catharina Lillie (tabell 5:1) gav Magnus 
Julius De la Gardie (tabell 1:1) ekonomiska möjligheter att låta 
uppföra ett helt nytt slott. Om det äldre slottet revs fullständigt är 
inte klarlagt men troligen finns bara några grundmurar och 
källarutrymmen kvar från den tidigare byggnaden.[Wikipedia not 
4: Malmborg (1971), s. 250]

Vid byggarbetena anlitades en rad duktiga hantverkare från 
Stockholm som med arkitekten Joseph Gabriel Destain uppförde 
det nya slottet mellan 1720 och 1727. Byggnaden består av en 43 
meter lång och 15 meter bred huvuddel. Från den utgår två flyglar 
som bildar en öppen borggård mot söder dvs. Gälöfjärden. 
Huvudbyggnaden består av tre våningar med inredd vind, flyglarna 
innehåller två våningar på grund av terrängens sluttning. 
Ursprungligen var taken troligtvis brutna.  Den nuvarande 
takutformningen med balustrad tillkom vid en ombyggnad kring 
1800. Guiden berättade att huvudingången tidigare låg mot 
sjösidan då det var via vattnet man tog sig dit förr 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Tullgarns_slott#cite_note-sfv.se-5 
20170719). Samtidigt ska vi komma ihåg att Magnus Julius De la 
Gardie var en av Sveriges största godsägare vid denna tid och han bodde sällan på Tullgarn 
(Bedoire, Fredric. Svenska slott och herrgårdar. 2017, s. 251).
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Bild från Svenskt Biografiskt lexikon.



Tullgarn blir ett kungligt slott

År 1772 inköptes Tullgarns slott av staten. Tullgarns slott präglas idag av sin nyklassicistiska 
inredning. Denna tillkom under 1700-talets senare del, då Gustav III:s yngste bror hertig Fredrik 
Adolf erhöll den kungliga dispositionsrätten för slottet. Fredrik Adolfs inredningar tillhör de finaste 
gustavianska interiörerna i Sverige (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tullgarns_slott#cite_note-sfv.se-5 
20170719). Efter honom kom hans syster Sofia Albertina som färdigställde den påbörjade 
inredningen. Från de la Gardie-tiden återstår inte mycket, möjligen ett stengolv enligt guiden. 
Gustav den V och drottning Viktoria satte sin prägel och anpassade inredningen efter sin tid. De 
använde Tullgarn flitigt som sommarslott. Idag använder kungafamiljen slottet i anslutning till 
kungliga jakter några veckor på hösten. Vid vårt besök berättade guiden att ingången till slottet 
tidigare var på nuvarande slottets baksida dvs. från sjösidan. 

Till vänster står Karin vid den gamla 
hamnen. Det innebär att ingången till 
Tullgarns slott på Magnus Julius De 
la Gardies tid var från slottets 
nuvarande baksida. Se bilden till 
höger.
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Karin vid den gamla hamnen.
Slottets entré på Magnus Julius´ tid.



HÄRINGE (Anor: Horn, Lillie, Wrede, Cruus, Oxenstierna)

Efter att ha gjort ett stopp hos Karins syster Titti i Grödinge fortsatte vi till Häringe slott på 
Södertörn. Slottet är sedan 1999 en hotell och konferensanläggning. 

Häringe hörde under Strängnäs biskopsstol fram till 1495, då Sten Sture den äldre (Sture, 
sjöbladsätten) bytte till sig egendomen. När unionskungen Hans efter sin avsättning 1501 seglade 
söderut passade han på att bränna ner Häringe. Svante Nilsson Sture (Natt och Dag), vår ana (se 
tab. 11), underrättade Sten Sture om detta ”med en lyckönskan över äran att ha haft en konung till 
mordbrännare!” (http://www.sjohistoriskasamfundet.se/fn_split/fn27_a01.pdf sid.13, 20170721). 
Svante Nilsson Sture var inte släkt med Sten Sture utan Svantes ironiska underrättelse kanske ska 
ses i ljuset av att han vid denna tid var ägare till Tullgarn (se ovan) och Tureholm (se nedan).

Vi kan visserligen säga att Häringe tillhört våra anfädrar redan via de tidiga svenska kungarna och 
att Gustav Vasa (tabell 18) genom ”en blandning av arvsprocess och konfiskation” övertog godset 
1533. Häringe kom sedan att ägas av Vasakungarna till 1627 (d:o, sid. 13). Men det var först när 
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På väg mot Häringe slottsentré.



Gustaf Horn (tabell 8:1) fick slottet i förläning som det på allvar kan sägas ha kommit i släktens 
ägo.

Gustaf Horn

”Gustaf Carlsson Horn af Kanckas, greve Horn af  
Björneborg (son av Carl Henriksson Horn), född 1592-
10-23 på Örbyhus i Vendels socken, död 1657-05-10 i  
Skara. 1618 utnämnd till kammarjunkare hos Gustaf II 
Adolf, vars förtroende och vänskap han förvärvade sig i  
den grad, att konungen plägade kalla honom sin »högra 
hand». Såsom ett bevis på denna tillförsikt anförtrodde 
honom Gustaf Adolf såväl underhandlingarna om sitt  
frieri som krigshärarna i Livland och Preussen. 1651 
upphöjdes han till greve af Björneborg, och erhöll en 
mängd kronogods i Finland till förläning. Två år senare 
utnämndes han till riksmarsk, generalfältherre och 
president i krigskollegium. Gift 1:o 1628-07-22 i  
Stockholm med friherrinnan Christina Oxenstierna, dotter  
av rikskanslern, greve Axel Oxenstierna och Anna Bååt.  
Gift 2:o 1643-07-09 i Stockholm med Sigrid Bielke af  
Åkerö, dotter av Nils Turesson Bielke af Åkerö och 
friherrinnan Catharina Oxenstierna.”
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Horn_af_Bj
%C3%B6rneborg_nr_9 20170722)

Det var Gustaf Horn som tog initiativ till uppförandet av den 
nuvarande huvudbyggnaden på Häringe som stod färdig 1657. 
Han hann aldrig själv flytta in i sitt nybyggda hus. Gustav Horn 
var i sitt första äktenskap gift med en dotter till Axel 
Oxenstierna, Christina Oxenstierna (tabell 13:1). Hon följde 
sin make i fält med två barn. Dottern Agneta Horn (tabell 8:1), 
född 1629, som är vår ana och således barnbarn till Axel 
Oxenstierna, var bara ett par år när mamman dog. En amma 
tog hand om henne och brodern men vanvårdades och brodern 
dog. Agneta fostrades då av släktingar, särskilt pekas en elak 
faster ut. Det framgår av hennes egna dagböcker som numera 
finns utgivna i en läsvärd bok (Milles, Karin 2015). Hon fick 
kämpa för sin kärlek och var tänkt för en Sparre men gifte sig 
av kärlek med militären Lars Cruus (tabell 7). Agneta ärvde 
Häringe slott efter sin far och hade flera gods att ta hand om 
t.ex. Sätuna i Uppland och Gudhem i Västergötland. Hon var 
uppenbarligen en driftig, kunnig och engagerad godsägare. 
Hon dog 43 år gammal och makarna hade flera barn. ”Vid 
reduktionen 1681 lade Kronan beslag på Häringe, men återtogs 
efter processer av Agnetas son Gustaf Cruus tillsammans med 
Claes Fleming och Fabian Wrede (tabell 6). Häringe ärvdes av 
Agneta Horns dotterdotter Agneta Wrede 1696 (tabell 6), av 
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Gustaf Horn (Wikipedia)

"Planen med korsformiga korridorer i 
den välvda bottenvåningen är 
bevarad, ..." sedan Gustaf Horns tid. 
(Bedoire. Fredric. Svenska slott och 
herrgårdar. 2017. s. 228)



hennes dotter Hedvig Catharina Lillie 1730 (tabell 5:1), gift med Magnus Julius De la Gardie 
(tabell 1) och därefter av sonen Carl Julius De la Gardie 1745. Hans vidlyftiga leverne gjorde att 
han kom på obestånd och blev tvungen att pantsätta Häringe till Rikets ständers bank. Egendomen 
inköptes 1769 av generalmajor Fabian Löwen och blev fideikommiss för den löwenska släkten och 
godset gick därmed ur släkten. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ringe_slott 20170719). 
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Interiörbild från bottenvåningen. De öppna spisarna ska 
ha murats när slottet byggdes.



NYNÄS (Anor: Grip, Gyllenstierna, Rålamb, Bielke)
Nästa dag åkte vi ”utflyktsvägen” norrut från Nyköping till Nynäs slott i Bärlinge socken.

Nynäs var sätesgård redan på 1300-talet. Då ägdes egendomen av Bo Jonsson Grip (tabell 9:b), 
och ingick uppenbarligen i hans stora fastighetsförvärv. Han var den störste icke kungliga 
jordinnehavaren i Sverige genom tiderna. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Jonsson_(Grip) 
20170721). Nynäs kom sedan att var i Grip-släktens ägo i flera generationer. Först i den äldre ättens 
ägo och sedan, efter att Bo Nilsson Grip (död 1465) övertagit sin moders namn, i den yngres (tabell 
9:a). En son till Bo Nilsson, Nils Bosson Grip, fick en dotter Marina Nilsdotter Grip (tabell 9:a) 
som övertog Nynäs 1522 (Svenska slott och herresäten. Sörmland del 2 s. 40). Hon gifte sig med 
Carl Eriksson Gyllenstierna  (tabell 3:1), vars son, Erik Carlsson Gyllenstierna, kom att överta 
godset 1552 (d:o, s. 40). Därmed är det våra anfädrar Gyllenstiernas tur att inneha Nynäs i 
generationer.  

Det nuvarande slottets ”äldsta delar härrör från ett senmedeltida stenhus som byggdes om på 1590-
talet” av Erik Carlsson Gyllenstiernas (tabell 3:2) änka Karin Nilsdotter Bielke (tabell 10:2) 
(Bedoire, Fredric. Svenska slott och herrgårdar. 2017. s. 235). Det skulle bli deras sonson Erik 
Carlsson Gyllenstierna (tabell 3:3) som i grunden skulle förändra detta, mer om detta nedan.

Sitt nuvarande utseende fick herrgården på 1860-talet. 1984 såldes slottet av friherre Johan 
Gripenstedt till Södermanlands läns landsting. Slottets inventarier köptes samtidigt av Statens 
konstmuseer. Herrgården visas för allmänheten under sommarhalvåret. Det är anpassat för barn som 
vuxna att ta del av livet i och runt slottet med informationstavlor, butik, caféer och lekplats. 
Jordbruket drivs av Ökna Lantbruksskola (som tillhör Landstinget).
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyn%C3%A4s,_Nyk%C3%B6ping, 20170721)
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Nynäs slott vid besök i juli 2017.



Erik Carlsson Gyllenstierna

”Erik föddes 1602 i Tranemo socken i Västergötland som son till  
assessorn i Svea hovrätt Carl Eriksson Gyllenstierna och hans hustru  
Anna Ribbing. Erik fick en mycket grundlig utbildning - han  
studerade bland annat vid universiteten i Uppsala, Leiden i  
Nederländerna, Helmstedt i Tyskland och Oxford i England. 
Åren 1627-1629 tjänstgjorde han som volontär i den franska kungen 
Ludvig XIII:s livgarde, där han 1628 deltog i belägringen och 
erövringen av det sista hugenottfästet "La Rochelle". 

Väl hemma i Sverige igen blev han 1630 kammarherre hos Gustav II 
Adolf och deltog i tyska kriget (en del av trettioåriga kriget). Senare  
sändes han även som legat till utländska hov, exempelvis till Moskva  
1634 och 1647. 

Gyllenstierna kom att stiga högt på karriärstegen och blev  
kammarråd, landshövding, generalguvernör, riksråd, assessor i Svea hovrätt samt 1654 president i 
Åbo hovrätt. 1651 upphöjdes han i friherrligt stånd med Uleåborg i Österbotten som friherreskap. 
Erik var gift med Beata von Yxkull som kanske mer är känd som den beryktade "Pintorpafrun" som 
lär spöka på Ericsbergs slott, som även det uppfördes av det här paret. Erik Gyllenstierna dog på 
Nynäs slott i oktober 1657, 54 år gammal.”

(http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=96 20170719)

Erik Carlsson Gyllenstierna kom att grundligt förändra 
Karin Bielkes ombyggnad på 1590-talet och försåg slottet 
med den ståtliga vestibul som möter besökaren än idag 
(Bedoire, Fredric. Svenska slott och herrgårdar. 2017. s. 
235). Vare sig Nynäs eller Ericsberg stod dock helt klara 
när Erik Gyllenstierna dog (1657), utan det fick bli sonen 
Konrad Gyllenstierna som till sist fick fullborda bygget av 
Nynäs 1675 (Bedoire, Fredric. Guldålder. 2001. s. 235).

Innan slottet helt gick ur släktens händer återkom den en 
tid hos Claes Gustaf Rålamb (tabell 2). Claes Gustaf 
ärvde gården 1744 av Beata Gyllenstierna, det sista 
arvsledet Gyllenstierna på Nynäs. År 1769 sålde Claes 
Gustaf Rålambs änka Nynäs till den förmögne 
possessionaten ryttmästare David Henrik Hildebrand. 
(Slott och herresäten i Sverige. Södermanland, del 2, s. 
31). Enligt våra släktuppgifter var hustrun Christina Sofia 
Sack (tabell 4), dotter till Johan Gabriel Sack (tabell 4) 
och Eva Bielke (tabell 10:1). Se också Bergshammar 
nedan.
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Erik Carlsson Gyllenstierna. Bild 
från Slottsguiden.

Vestibulen på Nynäs slott.



TUREHOLM (Anor: Horn, Bielke, Sture, Gädda)
Innan vi åkte och hälsade på en mer närliggande släkting, nämligen vår yngste son Karl mitt i 
vackra Sörmland, gjorde vi ett uppehåll vid Tureholms slott.

Tureholm (eller Thureholm) är ett slott beläget i Trosa kommun. Det ligger högt på platsen för det 
gamla Gäddeholm, med ursprung från 1300-talet. Den äldsta kända ägaren var Nils Gädda (tabell 
12), därav det ursprungliga namnet Gäddeholm. Nils Gäddas son, Karl Nilsson Gädda (tabell 12), 
var häradshövding i Hölebo härad omtalad 1419-1450. Karls sondotter var Iliana Gädda som var 
gift med riksföreståndaren Svante Nilsson Sture (Natt och Dag) i dennes första äktenskap (tabell 
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Tureholms slott. Bild tagen från bilen vid ett snabbesök.



11 och 12). Det var denne Svante som underrättade Sten Sture den äldre om att unionskungen Hans 
hade bränt ner Häringe (se ovan). Svante och Iliana fick en son, som senare skulle bli känd som 
Sten Sture d.y (tabell 11). När denne 1511 gifte sig med Kristina Gyllenstierna (tabell  3:2) fick 
hon slottet som morgongåva. Kristina Gyllenstierna har gått tid hävderna som en av den svenska 
historiens mest berömda kvinnor, efter att ha lett försvaret av Stockholm mot den av riksrådet 
utpekade tronföljaren Kristian II. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristina_Nilsdotter_(Gyllenstierna) 
20170721). Efter Kristinas död 1559 gick huset vidare till deras son, Svante Sture (Natt och Dag) 
den yngre (tabell 11), som var en av dem som mördades 1567 i de s.k. Sturemorden på order av 
Erik XIV. Denne Svante hade även innehaft Tullgarn (se ovan).

År 1567 övergick slottet till dottern Sigrid Sture (tabell 11). Hon hade 1662 gift sig med Ture 
Pedersson Bielke (tabell 10:1) i hans andra gifte. Egendomen övertogs 1613 av dottern Kerstin 
Bielke, som dog på Gäddeholm (Tureholm) och i Svenska slott och herresäten, band II, 
Södermanland, sid. 230 uppges vara ogift. Men i supplementband 1 till Elgenstiernas stora verk om 
den svenska introducerade adeln kallades ”Fru”. (EÄSuppl1:99). Men hur det än var med hennes 
eventuella äktenskap blev Tureholm 1646 en egendom tillhörande brorsonen Sten Nilsson Bielke. 
Han var son till Nils Turesson Bielke och Catharina Oxenstierna (tabell 10:3), men vare sig 
Kerstin eller Sten är våra anor (även om de är släkt). Men det var denna Sten Bielke som på 1640-
talet såg till att bygga ett slott ritat av den kände arkitekten Erik Dahlbergh. 

År 1686 övertogs Tureholm av Sten Bielkes son Ture Bielke, men denna träffade redan 1687 ett 
avtal med sin kusin (och vår ana) Nils Bielke (tabell 10:1) om ett privat byte och Nils blev i 
fortsättningen ägare av slottet. Denne Nils Bielke har ansetts som en av vårt lands mest färgstarka 
gestalter under det karolinska enväldets tid (Eriksson, Ingvar. Nils Bielke, 2000 [baksidestext]). 
Tureholm utgjorde dessutom endast en av hans stora egendomar. Mest betydde nog Salsta slott i 
Lena socken i Uppland. Nils Bielke dog 1716 och hans hustru Eva Horn (tabell 8:2) skulle 
överleva honom i 24 år. Hon skulle uppleva hur Sten Nilsson Bielkes slott från 1640-talet brändes 
ner under ryssarnas härjningar 1719 och att slottet i flera år stod som ruin med svärtade murar.

När byggandet av den nya slottet beskrivs brukar fokus 
ligga på Nils Bielkes och Eva Horns son Thure Gabriel 
Bielke. Han ska år 1728 ha lämnat sitt boende nära 
Kungälv och därmed underförstått kunna koncentrera sig 
på återuppbyggnaden. Men åtminstone Slott och 
herresäten i Sverige nämner också att det vid tiden för det 
nya slottets uppförande fanns en ägarinna som hette Eva 
Horn  (Slott och Herresäten i Sverige, Södermanland 2, s. 
221). Det går inte att utesluta att ägarinnan kan ha väl så 
stor del i det nya slottets uppförande. Samma källa hävdar 
också att det nya slottet kom att efterlikna det stenhus som 
ryssarna brände ner. Arkitekten Carl Hårleman kunder återanvända de bärande väggarna från det 
gamla slottet.

Arbetet med att uppföra det nya slottet pågick från 1728 till 1740-talet, och 1761 döptes slottet om 
till Thureholm, efter sin byggherres förnamn. Thure Gabriel Bielke dog två år efter färdigställandet 
av slottet. Hans son Nils Adam Bielke ärvde Thureholm, som sedan gick i arv inom släkten Bielke, 
som är en annan gren av Bielke-släkten än vår. År 1915 sålde ryttmästare Thure Bielke godset. 
Släkten Bonde äger slottet idag. Visningar ges av huvudbyggnaden, men måste bokas i förväg. Det 
hade vi inte gjort, så vi såg det pampiga slottet endast från utsidan på lite håll. 
Huvudsaklig källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tureholms_slott 20170721. 
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Eva Horn.(www.europeana.eu)



FIHOLM (Anor: Oxenstierna, Bielke)

Efter övernattning i Eskilstuna kom vi så till Jäders kyrka i norra Sörmland upp mot Mälaren. Den 
var öppen och bemannad med guide och församlingen bjöd på kaffe. Den visade sig vara släkten 
Oxenstiernas begravningskyrka med åtskilliga epitafier och vapensköldar. Rikskansler Axel 
Oxenstierna (se tabell 13:1) hade byggt om och byggt ut kyrkan och altarskåpet är flyttat hit från 
storkyrkan i Stockholm. Gravhällen till det Oxenstiernska gravkoret föreställer Axel Oxenstiernas 
föräldrar Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och Barbro Axelsdotter Bielke (tabell 13:1) 

I det Oxenstiernska gravvalvet finns femton kistor tillhörande personer som samtliga är släkt, men 
här nämns de fyra som tillhör våra anor:

” 1) Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (1551-1597), far till Axel 
Oxenstierna, sekundär ytterkista.
   …
    9) Barbro Bielke (1556-1624), mor till Axel Oxenstierna. Ny 
ytterkista 1938.
    11) Anna Åkesdotter Bååt (1579-1649), hustru till Axel 
Oxenstierna. Ytterkista av ek, överdragen med svart kläde. På locket 
broderat krucifix på vitt siden samt bokstäverna "INRI". På 
huvudgaveln "IHS", på fotgaveln årtalet "1649". På långsidorna 
Bååts och Trolles vapen, omgivna av bokstäverna 
"FAÅDBGTS/FTKFTFOT (=Fru Anna ÅkesDotter Bååt, Grevinna 
Till Södermöre / Friherrina Till Kimito, Fru Till Fiholm Och Tidö).
12) Axel Oxenstierna (1583-1654), rikskansler. Ytterkista av ek, av 
samma typ och med likartad beklädnad och utsmyckning på locket 
som hustruns (Nr 11). På locket årtalet "1654" och på huvudgaveln 
"IHS", på fotgaveln dödskalle. På långsidorna Oxenstiernas och 
Bielkes vapen i broderi, omgivna av bokstäverna 
"AOGTS/FTKRSRC (=Axel Oxenstierna, Greve Till Södermöre / 
Friherre Till Kimito, Riksråd, Sveriges Rikes Cansler). Innerkista av furu. Ytterkistan restaurerad 
1938. Denna fick då en ny botten och delvis ny fotgavel och ett snedstycke på ena sidan, allt av ek. 
Det svarta klädet, av vilket endast återstod fragment på locket, sattes fast. Tyget var sönderskuret 
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Fiholm. P-O försöker ta panoramabild men Karin hann före.

Axel Oxenstiernas föräldrar Gustaf 
Gabrielsson Oxenstierna och 
Barbro Axelsdotter Bielke. 



efter en tidigare öppning av kistan. Det kunde konstateras att "Den döde hade lagts i sin kista, 
iklädd en sammetsdräkt, som var fotsid, uppskuren i ryggen och av en färg, som närmast bör 
betecknas som rödbrun. På benen kragstövlar av samma material, på huvudet dito kalott. De 
sammanknäppta, starkt förmultnade händerna hade en gång tydligen burit handskar. Inga spår av 
värja eller smycken kunde upptäckas. Däremot fanns en bok, antagligen en bönbok. Bladen kunde 
ej längre skiljas åt och trycket ej tydas. Benen var sammanbundna vid vristerna med ett sidenband." 
(ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, 
Stockholm, dnr 4835/1938).”
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxenstiernska_gravvalvet 20170722)

I Braheska gravkoret i direkt anslutning till kyrkans långhus ligger också släktingar begravda, men 
inga anfädrar. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Braheska_gravkoret 20170722)

Fiholms gods nämns redan runt 1300 i samband med kung Valdemar Birgersson och senare 
drottning Margareta och Erik av Pommern. Har tillhört Eskilstuna kloster och var 1508 biskopens 
sätesgård. Efter reduktionen, 1562, kom gården i riksrådet Gabriel Kristiernson Oxenstiernas 
(tabell 13:1) ägo som förläning av kung Erik XIV .

Axel Oxenstierna

Axel Oxenstierna kom år 1617 att ärva Fiholm från sin far. 

”Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654) är en av  
Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom tiderna.  
Oxenstierna var Gustav II Adolfs lärare och närmaste  
man och blev efter kungens död 1632 ledare för den 
svenska staten.

Axel Oxenstierna hade stor betydelse för den svenska 
statens utveckling under 1600-talet och brukar nämnas 
som den som skapade byråkratin i Sverige.”
(http://www.so-rummet.se/kategorier/axel-oxenstierna 
20170722)

Axel Oxenstierna planerade att uppföra nya mer 
ståndsmässiga byggnader på egendomen. Han anlitade 
bland annat Nicodemus Tessin d. ä. och två ståtliga 
flygelbyggnader i fransk-holländsk renässansstil stod 
färdiga 1642. Själva huvudbyggnaden ritades 1642 av 
den franske arkitekten Simon de la Vallée i holländsk 
renässansstil, men den blev aldrig uppförd och inte heller 
den planerade trädgården. En anekdot som finns att läsa 
på informationstavlan intill slottet berättar att när Axels son Johan kom hem från kriget i Tyskland 
och yttrade, påverkad av den tyska arkitekturen, att flyglarna mest såg ut som stall så lär fadern ha 
svarat att då får han själv uppföra fähuset. Men som sagt fähuset eller huvudbyggnaden blev aldrig 
byggd. Johan ärvde slottet men blev barnlös. En brorson tog över. Vår ana är dottern eller systern 
Christina Oxenstierna och barnbarnet Agneta Horn (tabell 13:1; 8:1) som kopplats till Tureholm 
och Häringe som den uppmärksamme läsaren redan insett.
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Axel Oxenstierna.(Wikipedia)



Slottet köptes 1784 av Joakim Beck-Friis som gjorde egendomen till fideikommiss tillsammans 
med Börringekloster i Skåne. År 1791 lät Gustav III utnämna fideikommissen till grevskap, det 
enda i Sverige. Slottet är numera privatägt. Visningar genomförs efter bokning i förväg till en viss 
kostnad.

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiholm,_S%C3%B6dermanland 20170722)

En avstickare till Edeby i Helgarö socken

På väg från Fiholm och Jäders socken till nästa anhalt passade vi på att besöka Edeby i grannsocken 
Helgarö, varifrån adelssläkten Cruus af Edeby fått sitt namn. Både Karin och P-O har anor från 
denna släkts rötter. 

”Cruus af Edeby, efter en gård i Helgarö socken på Fogdön i Södermanland, adlig släkt nr. 69 på 
Riddarhuset i Sverige från 1625, utslocknad 1727. Förgrenad från släkten Cruus. Landshövdingen 
av Kalmar län (1634-37), Jesper Andersson Cruus, skrev sig på mödernet "till Edeby". Denne var 
son till Anders Larsson Cruus och sonson till Lars Jespersson Cruus (d 1587). Kusin till Jesper 
Mattsson Cruus af Edeby (1577-1622).” (vår fetstil) 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Cruus_af_Edeby 20170722)

Det var en son till Jesper Mattsson Cruus af Edeby, Lars Jespersson Kruus af Gudhem (tabell 7), 
som gifte sig med den redan nämnda Agneta Horn (tabell 8:1).
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BERGSHAMMAR (Anor: Sack, Posse, Färla, Gera, Oxenstierna, 
Bielke, Lillie)

Sista anhalt blev Bergshammar och ett besök vid Fogdö kyrka på Fogdöhalvön i Strängnäs 
kommun. Nu började vi bli lite trötta och det är inte helt lätt att hålla isär alla släktkopplingarna. 
Slottet är intimt ihopkopplat med släkten Sack (tabell 4). 

Men låt oss börja från början. Namnet Bergshammar är känt sedan 1300-talet och godsets historia 
går tillbaka till 1400-talet. Den första av våra anfädrar som innehaft Bergshammar var Karl 
Bengtsson Färla (tabell 15) som gav det till sin son, riksrådet Nils Karlsson Färla (tabell 15). Vid 
arvskiftet efter Nils Karlsson 1530 tillföll gården riksrådet Bengt Nilsson Färla (tabell 15). 
(Svenska Slott och Herresäten. Södermanland del 1 s. 32)

Om denne Bengt Nilsson Färla berättas att han ”stått åtalad på 1540-talet för fyra mord och 
dessutom slagit sin hustru, satt henne i stocken och därefter slagit vatten över henne – 'så att hon 
sedan av sådan betryck och tvång med stor hjärtans sorg och bedrövelse är död bleven'.” (Hellstedt, 
Jane. Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar. Cop. 2002, s. 24). Den stackars 
hustrun var, enligt våra släktuppgifter, Bengta Nilsdotter (Tott) (tabell 15). Bengt Nilsson blev av 
med sina befattningar men var trots morden och grymheterna mot sin hustru en fri man. Med hans 
son, Åke Bengtsson Färla, utslocknade ätten Färla 1578 (Hellstedt, Jane. Stora boken om 
Mälardalens slott och herremansgårdar. Cop. 2002, s. 24). Bergshammar kom därefter att innehas av 
Åke Bengtssons systerdotter, Beata Carlsdotter Gera (tabell 14). Hon var gift med Christer 
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Gabrielsson Oxenstierna (tabell 13:3). Deras dotter, Märta Oxenstierna (tabell 13:3), var gift 
med Axel Knutsson Posse (tabell 16). När Märta dog 1613 övergick  gården till landshövdingen 
Christer Posse (tabell 16). ”Hans son Axel slöt 1662 denna släktgren.” Hans änka innehade dock 
gården till 1705, då den genom s.k. sidoarv övergick till Axels systerson, Carl Philip Sack (tabell 
4).  (Svenska Slott och Herresäten. Södermanland del 1 s. 32). Det är i alla fall på detta vis som 
ägarförhållandena presenteras i Svenska slott och herresäten. I Jane Hellstedt bok om Mälardalens 
slott och herrgårdar framträder emellertid en något annorlunda historia. 

”Familjegodset Bergshammar ärvdes på kvinnolinjen och kom så småningom över till den från 
Frankrike inkomna ätten De la Gardie. Det var ingen dålig gård de kom att besitta. 
  Fogdö, där godsets mesta mark låg, ansågs mycket bördig. Riktigt säkra på hur Herr Bengts 
(Bengt Nilsson Färla/vår anmärkning) sätesgård såg ut är vi inte, men i hävderna talas om att 
Johan Pontusson De la Gardie 'nybegynnte' sätesgården, vilket tyder på att Johan De la Gardie 
åtminstone lät rusta de gamla säteribyggnaderna, som egentligen tillhörde hans svägerska.” 
(Hellstedt, Jane. Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar. Cop. 2002, s. 24). Denna 
svägerska, som säteriet ”egentligen tillhörde”, kan det ha varit Märta Oxenstierna (se ovan)? 
Johan Pontusson De la Gardie (tabell 1:2) var son till Pontus De la Gardie och Sofia Gyllenhielm, 
bror till Jakob De la Gardie (tabell 1:1), men likväl också han vår ana. 

Med Carl Philip Sack inleds den långa Sackska epoken på Bergshammar som varade fram till 1938. 
Carl Philip Sack gav gården till sin hustru, Christina Beata Lillie (tabell 5:2). Efter Carl Philips 
död ingick hon 1710 nytt äktenskap, och gården kom ägas av hennes då blott trettonåriga son, 
sedermera kanslirådet och friherren Johan Gabriel Sack (tabell 4). 

Johan Gabriel Sack

”Johan Gabriel Sack, friherre Sack, (son av Carl Filip  
Sack, se adliga ätten Sack nr 63, Tab. 3), friherre till  
Bergshammar i Fogdö socken, Södermanlands län, herre  
till Penningby i Länna socken, Stockholms län och Tuna i  
Österåkers socken, Stockholms län, Norsholm i Kimstads  
socken, Östergötlands län, Prostökna i Barva socken,  
Södermanlands län och Lönnarp i Rone socken, Älvsborgs  
län. Född 1697-02-20 i Stettin. Fänrik i fransk tjänst 1712.  
Kapten retormé i fransk tjänst 1714-04-10. Hovjunkare vid  
svenska hovet (SAB.) 1718-07-01. Upphöjd i friherrligt  
stånd 1719-09-07 jämte sin syster (introducera 1720 under  
nr 170). Kammarherre (SAB.) och kanslijunkare 1719-09-
04. Kansliråd 1741-08-04. Död 1751-06-17 i Stockholm och 
begraven i Fogdö kyrka under egen gravvård, prydd med 
stenstil av riksrådet greve Carl Gust. Tessin. Kanslirådet  
friherre Sack samlade på Bergshammar ett ansenligt  
bibliotek. Gift 1722-11-11 i Stockholm (At (Sch).) med sin  
systers svägerska, grevinnan Eva Bielke, född 1706-12-14 i  
Stockholm, död där 1778-12-18 och begraven i  
Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka, dotter av presidenten  
greve Carl Gustaf Bielke, och friherrinnan Brita Sofia Horn af Marienborg. Hon gjorde 
Bergshammar till fideikommiss för sina avkomlingar. ”
(https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sack_nr_170 20170722)
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Johan Gabriel Sack. (Digitalmuseum)



Johan Gabriel Sack började på 1720-talet uppförandet av den nuvarande huvudbyggnaden efter att 
han nyligen var hemkommen från Frankrike, där han tjänstgjort som fänrik. Johan Gabriel ska själv 
ha varit kunnig i arkitektur och han kan sägas företräda den annalkande rokokokulturen. Han tog 
råd av Nicodemus Tessin d.y. och byggnadsledare var den Joseph Gabriel Destain. (Bedoire, 
Fredric. Svenska slott och herrgårdar. 2017. s. 211). Den Sackska epoken avslutades och 
fideikommisset avvecklades i samband med att Nathansson köpte Bergshammar 1938.
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergshammar,_Str%C3%A4ngn%C3%A4s_kommun 20170720)
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Den sackska släktens gravkor i Fogdö kyrka.



AVSLUTANDE DISKUSSION

Vi kommer avslutningsvis att med hjälp av två författare inom området, Fredric Bedoire och Gösta 
Selling, försöka sätta in förfädernas slottsbygge i ett historie- och kulturpolitisk sammanhang.

Utifrån ”Guldålder, slott och politik under 1600-talet” av Fredric Bedoire

Arkitekturprofessor Fredric Bedoire tar sats i 1500-talets uppförande av befästa stenhus.

”Genom att uppföra befästa stenhus hade herremännen skaffat sig 
möjlighet att övervaka de strategiskt viktigaste delarna av landet. Deras 
tyngdpunkter låg i det inre av Västergötland och Östergötland, samt på 
Visingsö. Mälarstränderna var inte föremål för deras intresse: där 
dominerade  riksfästena. Adelns borgar följde ett band utmed ostkusten 
från Penningby och Mörby i norr till Nynäs och Sjösa i söder, och 
därifrån in i landet – som en stor ring kring de kungliga borgarna vid 
Mälaren – via Åkerö och Stora Sundby i Sörmland till Göksholm i Närke,  
Ervalla och Axholmen i Västmanland och Vik i Uppland.” (Bedoire, 
Fredric. Guldåldern. 2001. s. 19f)

Som synes nämner Bedoire endast Nynäs bland de slott vi besökte 
sommaren 2017, men på en karta över slottsbyggandet 1520-99 (d:o, s. 
18) finns även Tullgarn och Gäddeholm (Tureholm) förtecknade. Deras 

geografiska läge stämmer väl in bland de borgar som bildade ett band utmed ostkusten på den 
sörmländska sidan, på behörigt avstånd från Mälardalen och huvudstaden. 

Det skulle framför allt bli släkten Oxenstierna som bröt med den tidigare traditionen och under 
loppet av 1600-talet skulle Mälarlandskapet ”domineras av den Oxenstiernska maktkonstellationen” 
(d:o, sid. 58). Denna förändring speglar i sin tur högadelns allt större makt under detta sekel. Den 
främste representanten för den Oxenstiernska släkten var Axel Oxenstierna (tabell 13:1). Han  
byggde i såväl det västmanländska Tidö som i Stockholm (Riddarhuset), men det han ändå skulle 
välja ”som monumentet över sin ätt” var det Fiholm vi besökte (d:o, s. 61). Axel Oxenstierna var 
dock inte ensam om att bygga. Vid Gustav II Adolfs död hade bara vart fjärde riksråd ett stenhus, 
men under loppet av drottning Kristinas regeringstid skulle samtliga riksråd ha ett stenhus. 
Dessutom byggde nu högadeln vid Mälarens stränder i och omkring Stockholm (d:o sid 84). 
Bedoire nämner också, visserligen i förbigående, Gustaf Horns (tabell 8:1) bygge i Häringe på 
1650-talet (d:o s. 89) och det stämmer bra eftersom det stod klart 1657, liksom Erik Gyllenstierna 
(tabell 3:1), som var stor byggherre både i Nynäs och Pinntorp (senare Ericsberg) (d:o sid 234f). Till 
dessa slott kan vi också lägga Gäddeholm (Tureholm) som skaffade sig en slottsbyggnad under 
1640-talet (se beskrivning av Tureholm ovan). 

För att upprepa, samtliga förfäder som nämns i denna berättelse är anfädrar till De la Gardie-släkten 
och Karins farmors mor Anna De la Gardie (tabell 1:1). Av denna anledning finns det skäl  att 
något studera Annas farfars farfars farfar Jakob De la Gardie (tabell 1:1), eftersom han var 
synnerligen verksamhet vid denna tid tillsammans med sin hustru Ebba Brahe. Han faller dock lite 
utanför vårt ”tema” eftersom han spelade en relativt blygsam roll i Sörmland. Jakob De la Gardie 
hade dock andra stora byggprojekt i Stockholm och dess omedelbara närhet som Makalös och 
Jakobsdal (nu Ulriksdal). Fredric Bedoire ger i detta sammanhang ett intressant och spännande 
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perspektiv, särskilt med vår utgångspunkt. 

”Trots alla högättade ingiften betraktades ätten De la Gardie aldrig med blida ögon av rikets 
gamla släkter, och den verkade därför inte oreserverat för att högadeln skulle få mer makt. För sina  
framgångar var den beroende av kunglig välvilja, och den stod kungafamiljen närmre än den stod 
högadeln. . . . Jakob De la Gardie ägnade sig i en helt annan utsträckning än sina kollegor i 
riksrådet åt handel och industri. På hans järnbruk – Julita i Sörmland och Svanå, Högfors och 
Bockhammar i Bergslagen – hamrades stångjärn och göts kanoner som exporterades av Louis De 
Geer. Byggande och företagande blev två sätt att visa sin självständighet gentemot den gamla 
rådsadeln.” (d:o, sid 81f).

Enligt Fredric Bedoire byggde inte längre den gamla högadeln efter 1680. Var den inte ruinerad av 
egen förskyllan så blev den det genom reduktionen (d:o, s. 200). Turerna kring Tullgarn och 
processerna inom släkten De la Gardie kan här få stå som exempel (se avsnittet om Tullgarn ovan). 
Det behövdes heller inte byggas, eftersom det fanns gott om stora stenhus att ta över. Inte ens de 
nyrika, affärsmännen, byggde. De gamla godsen bytte ägare, men det syntes inte i arkitekturen. Karl 
XI:s utnämningspolitik gjorde dessutom den gamla högadeln alltmer betydelselös. Det kan tyckas 
att hans utnämnande av 21 nya grevar (vilket var en fördubbling av antalet), femtio nya friherrar 
och femhundra adelsmän skulle stärka den gamla klassens makt, men konsekvensen blev den 
motsatta. Makten skulle nu delas med ny släkter som fick adlig, friherrlig eller grevlig status. En 
som drog fördel av detta var t.ex. reduktionens ledare, Fabian Wrede (tabell 6), som genom 
fördelaktiga köp skapade landets största godskomplex. ”Ironiskt nog ärvdes det så småningom av 
ätten De la Gardie”. (d:o s. 251f).

Utifrån Gösta Sellings ”Svenska herrgårdshem under 1700-talet”

Enligt Fredric Bedoire tog högadelns byggande stopp efter 1680. Men det hindrade inte våra 
förfäder att fortsätta, även om det skulle dröja till efter sekelskiftet. En som behandlat 1700-talets 
slottsbyggande är Gösta Selling i boken Svenska herrgårdshem under 1700-talet. Gösta Selling blev 
filosofie doktor vid Stockholms högskola 1937 och boken var ursprungligen en doktorsavhandling. 
Selling blev sedermera riksantikvarie.

Även Selling konstaterar att 1600-talets många och stora 
slottsbyggen gjorde vidare byggande onödigt under flera decennier. 
Han pekar också på reduktionen, men menar att den inte varit så 
förödande för den gamla högadeln som man tidigare antagit, även 
om den ledde till att byggplanerna dämpades. ”Men i alla 
händelser funnos nya män som inte drabbats av de ekonomiska 
omvälvningarna utan som i stället till sin fördel kunde utnyttja de 
förändrade konjunkturerna” (Selling, Gösta. Svenska 
herrgårdshem under 1700-talet. 1937 (nytryck 1991), sid. 17). 

Det ligger onekligen en del i det Selling skriver, för det räcker ju att 
i princip gå till nuvarande slott och herresäten för att bli varse att 
dessa inte i så liten utsträckning innehas av ättlingar till dessa 
gamla högadelssläkter. Individer som bär samma släktnamn som 
högadeln består, men vi tror att det Bedoire försöker visa är att den 
gamla klassens makt var bruten. Det är inte längre enbart medfödda 

rättigheter som ger makt, inflytande och ägande. Duglighet går före börd men också penningen. Vi 
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kan faktiskt hävda att vi fortfarande är i den sitsen. Penningen övertrumfar börden, men bägge 
hindrar den formella jämlikheten att bli reell.

Till skillnad från Bedoire har Gösta Selling i sin bok inte en maktpolitisk utgångspunkt i 
beskrivningen av slottsbyggandet. Han är mer intresserad av arkitekturen som sådan och hur den 
speglar 1700-talets kulturutveckling. Med viss rätt har han mer fokus på arkitekterna, hantverkarna 
och därmed ytterst de som faktiskt bygger dessa våra förfäders monument över sig själva. Vi är 
dock (lite pinsamt kanske) mer intresserade av byggherrarna än vi är av arkitekterna och 
hantverkarna.  

Selling har en indelning av 1700-talets arkitekturhistoria och kallar den första perioden för den 
karolinska traditionen (sedan fortsätter rokokoarkitektur, gustaviansk stil och sengustaviansk stil - 
d:o, sid. 5). Samtliga de slottsbyggen som vi beskrivit ovan och som berör 1700-talet hittar vi inom 
den karolinska traditionen. I det avsnitt där Selling behandlar denna tradition radas våra förfäders 
slottsbyggen upp som på ett pärlband. Först ut att bryta 1680-talets byggkris var emellertid 
Sturefors i Östergötland (före 1705). Men Sturefors faller utanför vårt tema, dels för att det inte 
ligger i Sörmland, dels för att det saknas kopplingar till våra anfäder. Vi konstaterar bara i 
förbigående att byggherren hette Carl Piper och arkitekten Nicodemus Tessin den yngre.

Näst i tur i Sellings beskrivning kommer Tullgarn, där Magnus Julius De la Gardie (tabell 1:1) var 
slottsbyggare 1720-27. Vi följer gängse tradition och hävdar i avsnittet om Tullgarn ovan att 
arkitekten bakom slottsbygget hette Joseph Gabriel Destain. Selling diskuterar möjligheten av att 
det även här skulle ha varit Nicodemus Tessin, dels för att Tullgarn har många gemensamma drag 
med Sturefors, dels för att det skulle finnas släktkopplingar mellan Tessin och De la Gardie. Selling 
hänvisar till Nicodemus Tessins sons, Carl Gustaf Tessins, giftermål. (d:o s. 30). Han gifte sig 
nämligen med Ulrika Lovisa Sparre af Sundby, vars mor var Christina Beata Lillie (tabell 5:2). 
Hon var först gift med Carl Filip Sack (tabell 4), andra gången gift med Erik Sparre af Sundby och 
det var i detta äktenskap hon fick Ulrika Lovisa. Släktkopplingen till De la Gardie går via Christina 
Beata Lillies bror Axel Johan Lillie (tabell 5:1), som i sitt äktenskap med Agneta Wrede (tabell 6) 
fick Hedvig Charlotta Lillie (tabell 5:1), gift med Magnus Julius De la Gardie. Men i brist på 
dokumenterade belägg för sin hypotes böjer sig Selling för traditionen som hävdar till slut att 
Tullgarns arkitekt ändå hette Joseph Gabriel Destain. 

Enligt Selling är även Bergshammar i den karolinska byggtraditionen. Bergshammar innehades i 
början av 1700-talet av ovan nämnde Christina Beata Lillie, änka efter Carl Filip Sack . Hon var, 
som vi sett, faster till Magnus Julius De la Gardies hustru Hedvig Catharina Lillie, enligt Selling 
”Tullgarns härskarinna”. I samband med att Christina Beata 1710 gifte om sig med den nyss 
nämnda Erik Sparre af Sundby tillföll Bergshammar hennes son Johan Gabriel Sack (tabell 4). Det 
var också han som skulle bli Bergshammars byggherre (se avsnittet om Bergshammar ovan). Det 
ser ut som om Magnus Julius satte Johan Gabriel i förbindelse med Destain (d:o s. 36). Enligt en 
sonson till byggherren och tillika  namne, Johan Gabriel Sack (född 1756), uppfördes Bergshammar 
av denne arkitekt. Men i takt med byggandet kom Destain att spela en allt mindre roll och Johan 
Gabriel Sack blev den som till slut och i realiteten ledde byggnadsarbetet (d:o, s. 44). När flyglarna 
till Bergshammar stod klara 1734, var de t ex inte i samma formspråk som huvudbyggnaden (d:o, 
sid 49). 

Efter Bergshammar har Selling ett avsnitt om Björksund, som ligger i Tystberga socken i 
Södermanland. Ägare till Björksund i början av 1700-talet var Nils Göransson Gyllenstierna, 
sonsons sonsons sonson till Erik Eriksson Gyllenstierna (tabell 3:1), som hade en son, Carl 
Eriksson Gyllenstierna (tabell 3:1), som i sin tur var far till Nynäs byggherre, Erik Carlsson 
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Gyllenstierna (tabell 3:1). Men eftersom detta är en annan gren av släkten Gyllenstierna faller den 
utanför temat. Noteras att även här var Destain slottsbyggets arkitekt. Även om Destains 
framträdande i den svenska arkitekturhistorien blev kort, satte han onekligen sin prägel på flera av 
det tidiga 1700-talets mest framträdande herrgårdsbyggnader. Enligt Selling bildar han ”på sätt och 
vis en länk mellan den tessinska barocken och den hårlemanska rokokon” (d:o, sid. 58). Även om 
Magnus Julius De la Gardie ändå kan sägas ha tagit Destain i beskydd, hindrade det inte att han 
efter att ha avlidit i december 1740 på Jakobs kyrkogård i Stockholm fick ”en ensam främlings 
enkla begravning, utan bårkläde, bår eller klockringning” (d:o, sid. 59).

Avsnittet om den karolinska traditionen i 1700-talets arkitektur 
avslutas med en beskrivning av uppförandet av Tureholm. Sellings 
rubrik till avsnittet är ”Gäddeholm, en herrgård i karolinsk stil av  
Carl Hårleman” (d:o, sid. 59). Som framgått av vårt avsnitt om 
Tureholm ovan kom återuppbyggnaden av dåvarande Gäddeholm 
igång i samband med att Ture Gabriel Bielke lämnade Bohuslän och 
flyttade till Stockholm. Då fann han och modern, Nils Bielkes (tabell 
10:1) änka, Eva Horn (tabell 8:2) att tiden var mogen. Den stigande 
stjärnan på den svenska arkitekturhimlen, Carl Hårleman, fick 
uppdraget att ge det gamla av rysshärjningarna utbrända huset en 
modernare form, även om  schemat från Sturefors, Tullgarn och 
Björksund står att känna igen (d:o, sid. 60). Gäddeholm blev 
Hårlemans förstlingsverk på herrgårdsområdet och även om han 
tillämpade sina lärdomar från franska studieresor och rokokon, 
förblir Tureholm i allt väsentligt i den karolinska traditionen (d:o, s. 
77). Reparationen av de gamla flyglarna började 1729 och två år 
senare börjar murningen av det gamla huset (d:o sid. 60f). Selling 
beskriver åtskilliga rum, bl.a. det rum där Eva Horn bodde, när hon besökte gården. I ett av 
paradrummet stod vid särskilt högtidliga tillfällen den ståtliga säng som Nils Bielke fått som gåva 
av Ludvig XIV när han var ambassadör i Paris 1679-82. Den ska enligt Selling finnas på 
Nationalmuseum. Stora delar av Tureholms värdefullaste inventarier såldes på en Bukowskiauktion 
1914 och tapeterna ska enligt hans bok (1937) sitta i Ovalsalen på Stockholms stadshus (d:o, s. 77).

Avslutning

Syftet med denna berättelse om en resa i släkthistorien i Södermanland är, som vi betonade i 
inledningen, att söka spår efter förfäder. Valet av platser i Sörmland vi besökte har helt bestämts av 
detta. Vi konstaterar att förfäder i hög utsträckning varit byggherrar och i viss mån ”byggande 
kvinnor”. De gånger vi fick möjlighet att även se slotten inifrån blir vi varse hur mycket som 
faktiskt har förändrats. På Tullgarn är den så gott som endast själva byggnaden i sig som påminner 
om Magnus Julius De la Gardies slottsbygge. Men hur den än är med dessa ofta talrika och 
omfattande förändringar såväl interiört som exteriört kvarstår ändå intrycket att vi fått tagit del av 
storslagna manifestationer från förfäder som haft sin verksamhet i Sörmland. När vi dessutom 
konfronterar våra släktuppgifter med historisk forskning konstaterar vi dessutom att den period där 
förfäderna var ägare av dessa slott och herresäten i Sörmland kom att upphöra en bit in på 1700-
talet. Det handlar således om anor för länge sedan. Det som känns spännande är att spåren finns 
kvar. 
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BILAGA SLÄKTTABELLER 1-18

Läsanvisning

Utgångspunkten är släkten De la Gardie i tabell 1. Anna De la Gardie som gifte sig med domprosten 
Herman Björnström är Karins farmors mor.  Namnen på slotten vi besökte finns angivna efter 
respektive person som har koppling till slottet. För att förstå släktkopplingen har vi i tabellerna 2 – 
16 hänvisat tillbaka till aktuella tabeller. Följer man dessa kan man följa kopplingen till De la 
Gardie och deras ingifta.

Tabell 1:1. De la Gardie

Anna De la Gardie 1854-1937 g 1877 m Herman Björnström 1839-1908
↓
Robert De la Gardie 1823-1916 g 1850 m Mathilde von Kraemer 1826-1907
↓
Axel De la Gardie 1772-1838 g 1821 m Gustafva Adlerbielke 1794-1877
↓
Pontus Fredrik De la Gardie 1726-1791 g 1765 m Hedvig Eva Rålamb 1747-1816, se tab. 2
↓
Magnus Julius De la Gardie 1674-1741 g 1711 m Hedvig Charlotta Lillie 1695-1745 TULLGARN, 
HÄRINGE, se tab. 5.1
↓
Axel Julius De la Gardie 1637-1710 g 1664 m Sofia Juliana Forbus 1646-1701 TULLGARN
 ↓
Jakob De la Gardie 1583-1652 g 1618 m Ebba Brahe 1596-1674 TULLGARN
 ↓
Pontus De la Gardie 1520-1585 g 1580 m Sofia Gyllenhielm -1583, se tab. 18

Tabell 1:2 De la Gardie (se tab. 13:4)

Johan Pontusson De la Gardie 1582-1640 1:o g m Catharina Oxenstierna -begraven 1625 
BERGSHAMMAR
↓
Pontus De la Gardie 1520-1585 g 1580 m Sofia Gyllenhielm -1583, se tab. 18
 

Tabell 2. Rålamb (se tab. 1)

Hedvig Eva Rålamb 1747-1816 g 1765 m Pontus Fredrik De la Gardie 1726-1791
↓
Claes Gustaf Rålamb 1705-1765 g 1747 m Christina Sofia Sack 1723-1781 NYNÄS, se tab. 4
↓
Gustaf Rålamb 1675-1750 g 1704 m Hedvig Douglas 1681-1761
↓
Claes Rålamb 1622-1698 g 1672 m Elisabet Gyllenstierna 1652-1708, se tab. 3
↓
Bror Andersson Rålamb 1569-1647 g 1621 m Anna Clausdotter Tott 1581-1646

Tabell 3:1 Gyllenstierna (se tab. 2)
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Elisabet Gyllenstierna 1652-1708 g 1672 m Claes Rålamb 1622-1698
↓
Erik Carlsson Gyllenstierna 1602-1657 [död på Nynäs, nedsatt i Bärlinge kyrka] g 1636 m Beata 
von Yxkull 1618-1667 NYNÄS
↓
Carl Eriksson Gyllenstierna 1575-1621 [begraven Bärlinge kyrka] g 1600 m Anna 
Christophersdotter Ribbing 1576-1628 [begraven i Bärlinge kyrka] NYNÄS
↓
Erik Carlsson Gyllenstierna -1586 g 1557 m Carin Nilsdotter Bielke 1539-1596 NYNÄS
↓
Carl Eriksson (Gyllenstierna) -1541 g m Marina Nilsdotter (Grip) ca1502-ca1550 NYNÄS, se tab. 9
↓
Erik Eriksson (Gyllenstierna) -1502 g m Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) -1552
↓
Erik Eriksson (Gyllenstierna) -1477 g 1446 m Kristina Karlsdotter (Bonde) ca1432-, se tab. 17

Tabell 3:2 Gyllenstierna (se tab. 11)

Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) ca1494-1559 1:o g m Sten Sture d y (Natt och Dag) ca1493-1520 
TUREHOLM TULLGARN
↓
Nils Eriksson (Gyllenstierna) -1495 [död troligen på Tureholm, begravd i Trosa kyrka] g 1487 m 
Sigrid Eskilsdotter (Banér) -1527 [död troligen på Tureholm, begravd i Trosa kyrka] TULLGARN
↓
Erik Eriksson (Gyllenstierna) -1477 g 1446 m Kristina Karlsdotter (Bonde) ca1432-, se tab. 17

Tabell 4 Sack (se tab. 2)

Christina Sofia Sack 1723-1781 g 1747 m Claes Gustaf Rålamb 1705-1765 NYNÄS
↓
Johan Gabriel Sack 1697-1751 [begraven Fogdö kyrka] g 1722 m Eva Bielke 1706-1778 [begraven 
Fogdö kyrka] BERGSHAMMAR, se tab. 10:1
↓
Carl Filip Sack 1660-1708 g 1696 m Christina Beata Lillie 1677-1727 BERGSHAMMAR
↓
Carl Filip Sack 1620-1661 g 1658 m Christina Christersdotter Posse 1630-1668, se tab. 16

Tabell 5:1 Lillie (se tab. 1)

Hedvig Charlotta Lillie 1695-1745 g 1711 m Magnus Julius De la Gardie 1674-1741 TULLGARN, 
HÄRINGE
↓
Axel Johan Lillie 1666-1696 g 1693 m Agneta Wrede 1674-1730 HÄRINGE, se tab. 6
↓
Axel Lillie 1637-1692 g 1665 m Maria Elisabet Stenbock -1693

Tabell 5:2 Lillie (se tab. 4)

Christina Beata Lillie 1677-1727 g 1696 m Carl Filip Sack 1660-1708 BERGSHAMMAR
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↓
Axel Lillie 1637-1692 g 1665 m Maria Elisabet Stenbock -1693 

Tabell 6 Wrede (se tab. 5:1)

Agneta Wrede 1674-1730 g 1693 m  Axel Johan Lillie 1666-1696 HÄRINGE
↓
Fabian Wrede 1641-1712 g 1672 m Brita Cruus 1652-1716 [död på Häringe] HÄRINGE, se tab. 7

Tabell 7 Cruus (se tab. 6)

Brita Cruus 1652-1716 [död på Häringe] g 1672 m Fabian Wrede 1641-1712 HÄRINGE
↓
Lars Jespersson Cruus 1621-1656 g 1648  m Agneta Horn 1629-1672 HÄRINGE, se tab. 8:1

Tabell 8:1 Horn (se tab. 7)

Agneta Horn 1629-1672 g 1648  m  Lars Jespersson Cruus 1621-1656 HÄRINGE
↓
Gustaf Horn 1592-1657 1:o g 1628 m Christina Oxenstierna 1610-1631 [född på Fiholm] 
HÄRINGE, se tab. 13:1

Tabell 8:2 Horn (se tab. 10:1)

Eva Horn 1653-1740 g 1669 m Nils Bielke 1644-1716 TUREHOLM
↓
Gustaf Horn 1592-1657 2:o g 1643 m Sigrid Bielke TUREHOLM, se tab. 10:3

Tabell 9:a. Grip, yngre ätten (se tab 3:1)

Marina Nilsdotter (Grip) ca1502-ca1550 g m Carl Eriksson (Gyllenstierna) -1541  NYNÄS
↓
Nils Bosson (Grip) ca1460-1522 g 1491 m Anna Arvidsdotter Trolle 1476-1532 NYNÄS
↓
Bo Nilsson (Grip)* -1465 g ca1454 m Beata Karlsdotter (Vasa) NYNÄS, se tab 9:b.

* Bo Nilsson Grip tar upp sin moders vapen och namn

Tabell 9:b. Grip, äldre ätten (se tab. 9:a)

Katarina Knutsdotter (Grip) g 1426 m Nils Eringisleson (Hammerstaätten) -1440 NYNÄS
↓
Knut Bosson (Grip) ca1376-1406 g m Ermegard Johansdotter Bulow -1421 NYNÄS
↓
Bo Jonsson (Grip) -1386 g ca 1373 m Margareta Lambrictsdotter Dume -1409 NYNÄS

Tabell 10:1 Bielke (se tab. 4)

Eva Bielke 1706-1778 [begravd i Fogdö kyrka] g 1722 m Johan Gabriel Sack 1697-1751 [begravd i 
Fogdö kyrka] BERGSHAMMAR
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↓
Carl Gustaf Bielke 1683-1754 g 1705 m Brita Sofia Horn dp1679-1728 
↓
Nils Bielke 1644-1716 g 1669 m Eva Horn 1653-1740 TUREHOLM, se tab. 8:2
↓
Ture Bielke 1606-1648  g 1643 m Christina Banér -1652
↓
Nils Bielke 1569-1639 g 1605 m Ingeborg Oxenstierna, se tab. 13:2
↓
Ture Pedersson Bielke 1507-1577 [död på Tureholm] g 1562 m Sigrid Sture 1538- TUREHOLM, se 
tab. 11
↓
Peder Turesson Bielke -1520 g 1495 m Karin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) -ca1520
↓
Ture Turesson (Bielke) 1425- g 1459 m Ingegerd Körningsdotter 

Tabell 10:2 Bielke (se tab. 3:1)

Carin Nilsdotter Bielke 1539-1596 g 1557 m Erik Carlsson Gyllenstierna -1586 NYNÄS
↓
Nils Pedersson Bielke ca1502-ca1550 g 1537 m Anna Clementsdotter Hogenskild 1513-1590
↓
Peder Turesson Bielke -1520 g 1495 m Karin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) -ca1520
↓
Ture Turesson (Bielke) 1425- g 1459 m Ingegerd Körningsdotter 

Tabell 10:3 Bielke (se tab. 8:2)

Sigrid Bielke g 1643 m Gustaf Horn 1592-1657 TUREHOLM
↓
Nils Turesson Bielke -1626 g 1617 m Catharina Oxenstierna 1584-1624
↓
Ture Bielke 1548-1600 g 1581 m Margareta Sture 1547-1617
↓
Nils Pedersson Bielke ca1502-ca1550 g 1537 m Anna Clementsdotter Hogenskild 1513-1590

Tabell 10:4 Bielke (se tab. 13:1)

Barbro Axelsdotter Bielke 1556-1624 g 1580 m Gustaf Gabrielsson Oxenstierna 1551-1597 
FIHOLM
↓
Axel Eriksson (Bielke) ca1500-1559 g 1548 m Elsa Posse -1579
↓
Erik Turesson (Bielke) ca1465-1511 g 1490 m Gunhild Johansdotter Bese 1473-
↓
Ture Turesson (Bielke) 1425- g 1459 m Ingegerd Körningsdotter 

Tabell 11 Sture (Natt och Dag) (se tab. 10:1)

Sigrid Sture 1538- g 1562 m Ture Pedersson Bielke 1507-1577 [död på Tureholm] TUREHOLM
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↓
Svante Sture (Natt och Dag) 1517-1567 g 1538 m Märta Eriksdotter Leijonhufvud 1520-1584 
TUREHOLM 
↓
Sten Sture d. y. (Natt och Dag) ca1493-1520 g 1511 m Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) ca1494-
1559 TUREHOLM, se tab. 3:2
↓
Svante Nilsson Sture (Natt och Dag) ca1455-ca1512 g m Iliana Gädda -1495 TUREHOLM, se tab. 
12

Tabell 12 Gädda (se tab. 11)

Iliana Gädda -1495 g m Svante Nilsson Sture (Natt och Dag) ca1455-ca1512 TUREHOLM

Erengisle Gädda g m Bengta Simonsdotter Körning TUREHOLM
↓
Karl Gädda g m N.N. Karlsdotter (Öra) TUREHOLM

Nils Gädda g m Kristina Magnusdotter (Hammerstaätten) TUREHOLM

Tabell 13:1 Oxenstierna (se tab. 8:1)

Christina Oxenstierna 1610-1631 [född på Fiholm] g 1628 m Gustaf Horn 1592-1657 HÄRINGE
↓
Axel Oxenstierna 1583-1654 g 1608 på Fiholm m Anna Åkesdotter (Bååt) 1579-1649 FIHOLM
↓
Gustaf Gabrielsson Oxenstierna 1551-1597 g 1580 m Barbro Axelsdotter Bielke 1556-1624 
FIHOLM, se tab. 10:4
↓
Gabriel Kristiernsson Oxenstierna -1583 g 1538 m Beata Eriksdotter Trolle -1591 FIHOLM

Tabell 13:2 Oxenstierna (se tab. 10:1)

Ingeborg Oxenstierna g 1605 m  Nils Bielke 1569-1639
↓
Bengt Gabrielsson Oxenstierna ca1545-1591 1:o g 1579 Sigrid Gustavsdotter (Tre rosor) -1586 
FIHOLM
↓
Gabriel Kristiernsson Oxenstierna -1583 g 1538 m Beata Eriksdotter Trolle -1591 FIHOLM

Tabell 13:3 Oxenstierna (se tab. 16)

Märta Christiernsdotter Oxenstierna -1613 g 1597 m Axel Knutsson Posse 1560-1613 
BERGSHAMMAR, se tab. 16
↓
Christer Gabrielsson Oxenstierna 1545-1592 g 1573 m Beata Karlsdotter (Gera) -ca1612 
BERGSHAMMAR, se tab. 14
↓
Gabriel Kristiernsson Oxenstierna -1583 g 1538 m Beata Eriksdotter Trolle -1591 FIHOLM
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Tabell 13:4 Oxenstierna (se tab. 13:3)

Catharina Oxenstierna -begraven 1625 g m Johan Pontusson De la Gardie 1582-1640 
 BERGSHAMMAR, se tab. 1:1
↓
Christer Gabrielsson Oxenstierna 1545-1592 g 1573 m Beata Karlsdotter (Gera) -ca1612 
BERGSHAMMAR, se tab. 14

Tabell 14 Gera (se tab. 13:3)

Beata Karlsdotter (Gera) -ca1612 g 1573 m Christer Gabrielsson Oxenstierna 1545-1592 
BERGSHAMMAR
↓
Karl Gera -1566 g 1548 m Kristina Bengtsdotter (Färla) -1560, se tab. 15

Tabell 15 Färla (se tab. 14)

Kristina Bengtsdotter (Färla) -1560 g 1548 m Karl Gera -1566
↓
Bengt Nilsson (Färla) -1546 g m Bengt Åkesdotter (Tott) -1542 [begravd Fogdö] 
BERGSHAMMAR
↓
Nils Karlsson (Färla) g m Anna Filipsdotter (två hjärtan) BERGSHAMMAR
↓
Karl Bengtsson (Färla) g m Birgitta Nilsdotter (tre vädurhorn) BERGSHAMMAR

Tabell 16 Posse (se tab. 4)

Christina Christersdotter Posse 1630-1668 [född på Bergshammar] g 1658 m Carl Filip Sack 1620-
1661
 ↓
Christer Axelsson Posse 1601-1643 [död på Bergshammar] g 1626 m Christina Sparre af Rossvik 
1605-1656 BERGSHAMMAR
↓
Axel Knutsson Posse 1560-1613 g 1597 m Märta Christiernsdotter Oxenstierna -1613 
BERGSHAMMAR, se tab. 13:3

Tabell 17 Bonde (se tab. 3:1-2)

Kristina Karlsdotter Bonde g 1446 m Erik Eriksson Gyllenstierna  -1477 
 ↓
Karl Knutsson Bonde -1470 g m Birgitta Turesdotter Bielke -1436 TULLGARN
 ↓
Knut Tordsson Bonde -bg1413 g m Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta) -1436 TULLGARN
 ↓
Tord Röriksson Bonde -1417 g m Ramborg Nilsdotter Vasa TULLGARN
 
Tabell 18 Vasa (se tab. 1)

Sofia Gyllenhielm -1583 g 1580 m Pontus De la Gardie 1520-1585 
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 ↓
Johan III 1537-1592 relation med Katarina Hansdotter 
 ↓
Gustav Vasa -1560 2:o g 1536 m Margareta Eriksdotter Leijonhufvud 1516-1551 TULLGARN
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