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Gabrielstorp
Redan 1685 fanns torpet enligt historiskt material, då hette det Skräddarstugan/Svenstorp (i olika stavningar).

Under hela 1700-talet benämns torpet med dessa namn. I slutet av 1800-talet heter torpet Gabrielstorp, när

namnbyte ägde rum vet vi inte i dagsläget. I mitten av 1960-talet fick Oxelösunds Fältbiologer låna/hyra torpet. 

Så här skriver Tommy Pettersson, Oxelösunds fältbiologer: Gabrielstorp fick vi låna eller hyra av Oxelösunds

kommun som klubblokal till Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening (SFU) numera bara fältbiologerna. 

Vi hade det definitivt från 1966, då minns jag att vi satt och lyssnade på radion när polisen Ragnar Sandahl mör-

dades av Olofsson och Norberg i Nyköping. Så troligen fick vi tillgång till torpet 1965 eller början 1966.

Så här skriver Claes Svedlindh, Oxelösunds fältbiologer: Jag var där som nybakad fältbiolog första gången våren

1970 och tillbringade sedan många helgdagar och övernattningar där ute. Vi hade en hel del undersökningar i

naturen runt stugan – bl a smågnagarfångst – men det var också rätt mycket stugsittande. 

Mot slutet av 70-talet – eller om det var i början av 80-talet skedde stora avverkningar av skogen kring stugan –

och det ledde till att klubben sade upp hyrandet från kommunen.

2011, torpet finns fortfarande kvar. Numera verkar ingen använda det, men verkar vara i hyfsat skick. Miljön runt

torpet har förändrats sedan 1960 talet, trädgården runt växer igen. Vägen till torpet är fortfarande farbar nästan

ända fram, men skall du besöka torpet rekommenderas du att vandra. Parkera då bilen på Bastetorpsvägen. En-

bart sista 100 m är det numera bara gångstig.

Du når torpet genom att från Bastetorpsvägen svänga in på vägen som går västerut mellan två brukade åkrar. 



Storstädning av torpet. Torpet sköttes för att man skulle bo där, vilket man också gjorde nästan varje helg.

Foto, Morgan Johansson.



Bo Bergman.

Foto, Håkan Linderholm.



Pekka Pulsa.

Foto, Jonny Werdin.



Besök i torpet av okänd, Tommy Knutsson, Thomas Tjäderhane och Bo Holgersson lyssnar.

Foto, Jonny Werdin.



Jonny Werdin antecknar och Tommy Pettersson kontrollerar att det blir rätt.

Foto, Peter Lundgren.



Tommy Pettersson.

Foto, Peter Lundgren.



Peter Lundgren och Tommy Knutsson.

Foto, Peter Lundgren.



Tipspromenad ordnades vid

torpet. Jonny Werdin funderar.

Foto, Jonny Werdin.



Pekka Pulsa vid en av tipspromenadens frågor vid torpet.

Foto, Jonny Werdin.



En höstdag 2011 ser det ut så här när man anländer till torpet.

Foto, Jan Gustafsson.



Omgivningen kring torpet växer igen och torpet tar mer och mer stryk 2011.

Foto, Jan Gustafsson.



Torpet 2011, jämför med bild på kommande sida hur det såg ut på slutet av 1960-talet i ungefär samma foto-

vinkel.

Foto, Jan Gustafsson.



Torpet slutet av 1960-talet, jämför med bild på föregående sida hur det ser ut 2011 i ungefär samma foto-

vinkel.

Foto, Peter Lundgren.


