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Täckhammar,	  ett	  och	  ½	  fr.	  säteri	  uti	  Nyköpings	  län	  och	  Bärbo	  socken	  af	  Jönåkers	  härad,	  
1	  mil	  från	  Nyköping,	  3	  ¾	  mil	  från	  Sparreholms	  jernvägsstation,	  med	  underlydande	  11	  
mtl,	  belägna	  i	  Barbo,	  Råby	  och	  Runtuna	  socknar.	  Godsets	  läge	  nära	  sjön	  Långhalsens	  
utlopp,	  i	  förening	  med	  den	  på	  1850-‐talet	  uppförda	  ekonomie-‐byggnaden,	  –	  troligen	  den	  
vackraste	  i	  Södermanland	  –	  hvars	  yttre	  prydes	  af	  småtorn	  och	  som	  inrymmer	  bland	  
annat	  mejeri	  i	  tre	  våningar,	  med	  en	  10	  alnar	  hög	  mjölksal,	  göra	  ställets	  namn	  till	  en	  
sanning.	  	  
Mangårdsbyggnaden,	  af	  sten,	  är	  uppförd	  år	  1800	  i	  enkel	  smak	  på	  en	  liten	  klippa,	  som	  
stupar	  nästan	  ner	  i	  sjön.	  För	  blott	  få	  år	  tillbaka	  var	  Täckhammars	  täcka	  strandudde	  
öfver-‐	  och	  kringbyggd	  af	  småruckel,	  nu	  finnas	  vid	  utgårdarne	  och	  arrende-‐hemmanen	  
uppförda	  tidsenliga	  bygnnader,	  äfven	  arbetsfolket	  har	  erhållit	  snyggare	  och	  sundare	  bo-‐
städer.	  	  
Första	  gången	  Täckhammar	  af	  häfden	  nämnes	  är	  1385,	  då	  en	  Finvid	  Finvidsson	  (enligt	  
Tham)	  sålde	  (huru	  stor	  del	  af	  det	  nuvarande	  Täckhammar	  är	  ej	  kändt)	  jord	  här	  till	  Bo	  
Jonsson	  Grip.	  År	  1399	  skref	  sig	  en	  Peder	  Tofvason	  till	  Tåckhammar,	  år	  1500	  tillhörde	  
det	  Nils	  Ehrengislason	  och	  längre	  fram	  på	  1500talet	  Erik	  Gabriel	  Oxenstierna,	  
sedermera	  befinnes	  gården	  en	  längre	  tid	  innehafd	  af	  fruntimmer.	  En	  kusin	  till	  den	  store	  
rikskansleren	  Axel	  Oxenstierna,	  fröken	  Ebba	  Eriksdotter	  Oxenstierna	  till	  Eka	  och	  Årstad,	  
köpte	  på	  1620-‐taiet,	  dels	  af	  drottning	  Christinas	  förmyndare-‐regering,	  dels	  af	  enskilda	  
alla	  till	  Täckhammar	  hörande	  gårdar	  utom	  2	  1/8	  mtl	  och	  bildade	  alltså	  godset	  nästan	  
sådant	  det	  ännu	  i	  dag	  sig	  befinner;	  det	  kom	  sedan	  till	  hennes	  systerdotter	  Sofia	  Christina	  
Natt	  och	  Dag,	  gift	  med	  en	  af	  Carl	  Xll:s	  hjeltar,	  gen.	  frih.	  Carl	  Gustaf	  Creutz,	  som	  tillköpte	  
resten,	  Tuna	  2	  mtl	  och	  Rösbol	  1/8	  mtl,	  hvilket	  sistnämnda	  alltsedan	  har	  utgjort	  största	  
och	  bästa	  delen	  af	  hufvudgården.	  Efter	  hans	  död	  1728	  innehades	  godset	  af	  döttrarne;	  
kom	  med	  en	  deras	  systerdotter	  till	  frih.	  Fredr.	  Bengt	  Rosenhane,	  som	  tillöste	  sig	  hela	  
Täckhammar	  och	  var	  deraf	  egare	  till	  sin	  död	  1800,	  samt	  ärfdes	  af	  dottern	  Sofia	  Eleonora,	  
sedermera	  friherrinna	  Jennings,	  hela	  Södermanlands	  grande	  tante	  på	  sin	  tid,	  om	  hvilken	  
skulle	  kunna	  berättas	  åtskilligt	  karakteristiskt	  för	  lefnadssättet	  och	  sederna	  ännu	  på	  
1800-‐talet,	  men	  vi	  inskränka	  oss	  att	  omnämna	  att	  den	  ömma	  friherrinnan,	  som	  var	  så	  
gifmild,	  att	  hon	  aldrig	  nekade	  torparen	  när	  han	  kom	  och	  bad	  om	  1	  tunna	  råg,	  lät	  sig	  
kyssas	  på	  hand	  af	  alla	  yngre	  än	  bon	  sjelf;	  underlydande	  fingo	  nåd	  att	  kyssa	  hennes	  
klädnad.	  Hon	  styrde	  emellertid	  i	  sitt	  lilla	  hof	  på	  Täckhammar	  efter	  bästa	  förstånd,	  så	  att	  
godset	  blef	  ett	  tiggaregods	  –	  och	  hon	  sjelf	  fick	  gå	  från	  gården	  för	  bara	  godhets	  skull.	  
Redan	  år	  1850	  såldes	  väl	  Täckhammar	  till	  landshöfding	  G.	  W.	  Hamilton,	  som	  1852	  sålde	  
det	  till	  sin	  då	  ännu	  blott	  18-‐årige	  son,	  mu	  mer	  löjtnanten,	  grefve	  Gustaf	  Hamilton.	  
Efter	  som	  vi	  nämnt	  om	  fröken	  Rosenhanes	  (friherrinnan	  Jennings)	  gårds	  förvaltning,	  så	  
bör	  äfven	  omnämnas	  något,	  som	  förvarar	  åt	  henne	  i	  bygden	  ett	  kärare	  minne:	  den	  af	  
henne	  stiftade	  skolan,	  hvartill	  stenhus	  byggdes	  och	  en	  viss	  underhållssumma	  anslogs;	  
till	  aflöning	  åt	  skolläraren	  gafs	  en	  del	  af	  hemmanet	  Lund,	  hvaraf	  resten	  tillföll	  hennes	  
gårdsförvaltare.	  Nu	  är,	  under	  sistn.	  egares	  tid,	  en	  mindre	  slöjd-‐	  och	  syskola	  satt	  i	  
förbindelse	  med	  gamla	  skolan	  och	  underhålles	  dels	  af	  honom,	  dels	  med	  bidrag	  från	  
ortens	  herrskaper.	  Till	  Täckhammars	  gård	  liksom	  till	  hela	  bygdens	  häfder	  hör	  ock	  



historien	  om	  det	  gamla	  kapellet,	  hvarefter	  ruiner	  påträffas	  i	  en	  af	  gårdens	  hagar,	  der	  
nära	  intill	  finnes	  en	  gård	  med	  namnet	  Kapelltorpet.	  Allehanda	  berättelser	  om	  arga	  
jättar	  m.	  m.	  rörande	  dessa	  stenar	  äro	  ännu	  icke	  helt	  utplånade	  ur	  folkmedvetandet.	  	  
	  
Fotnot:	  

Täckhammars	  gods,	  som	  utgöres	  såsom	  ofvan	  nämndes	  af	  12	  ½	  mtl,	  deraf	  ½	  rusthåll,	  7	  3/8	  
frälse,	  3	  1/8	  skatte,	  intager	  en	  egorymd	  af	  18,000	  qvadratref,	  häraf	  åker	  och	  äng	  7,945,	  skog,	  
hagar	  och	  impedimenter	  10,055	  samt	  taxerades	  är	  1863	  till	  258,000	  rdr	  rmt.	  Till	  gården	  hörer	  
tegelbruk,	  men	  den	  gamla	  bekanta	  Täckhammars	  qvarn	  är	  raserad	  i	  och	  för	  sjösänkning.	  Å	  den	  
under	  eget	  bruk	  varande	  jorden,	  3.673	  qvadratref,	  der	  vexelbruk	  är	  dels	  i	  7,	  dels	  i	  9	  skiften	  
infördt,	  föddes	  1863:	  90	  kor	  (dels	  svenska,	  dels	  croisserade	  svenska	  och	  ayrshire-‐race),	  46	  oxar,	  
120	  får	  och	  14	  hästar;	  höafkastningen	  är	  vanligen	  850	  parlass.	  Skogen,	  ej	  grof,	  men	  vidsträckt,	  är	  
indelad	  till	  trakthuggning	  med	  100-‐årig	  omloppstid.	  –	  Godset,	  ehuru	  med	  en	  500-‐årig	  häfd,	  har	  
dock	  mer	  än	  1/3:del	  af	  all	  nu	  befintlig	  åker	  uppodlad	  sedan	  1840	  (ännu	  finnes	  likväl	  betydlig	  
odlingsbar	  jord).	  Sjelfva	  gården,	  der	  några	  ärevördiga	  lindar	  och	  lönnar	  stå,	  bär	  äfven	  pregel	  af	  
det	  friskare	  och	  friare	  lif,	  som	  sålunda	  på	  sednare	  tiden	  utbredt	  sig	  på	  denna	  egendom.	  	  
	  
	  
	  


