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Julskönt

på östgötska Minsjö

Gabriella och Johan von Kantzow på Minsjö säteri
kan konsten att fördriva vintermörkret och skapa
julstämning. Med massor av granris, levande ljus och
hembakat bröd välkomnar de oss in i de varma ljusa
salongerna. Ett av säteriets rum är tillägnat formgivaren Josef Frank, som var en släkting till familjen.
T e x t o c h f o to J o h n W er i c h
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»Jag tycker om att pynta rejält infor
julen, att känna grandoften och
den varma stämningen i huset«

V

ägen till Minsjö säteri i hjärtat av
Östergötland är långt ifrån okänd.
Hit åker många för att besöka den
välkända Butiken på Landet. Gabriella von
Kantzow har tillsammans med maken Johan drivit butiken i 16 år och med tiden har
den blivit ett populärt utflyktsmål i trakterna. Så här precis före jul möts vi av en julpyntad gårdsplan med granar, kransar och
brinnande lyktor. Vi hälsas hjärtligt välkomna av Gabriella och Johan tätt följda av
hunden Rufus som strålande glad instämmande viftar på svansen. När vi kommer in
i den rymliga hallen och ruskat av oss snön
och kylan möts vi av en härligt värmande
brasa och tända ljus.
– Jag tycker om att pynta mycket inför julen, känna grandoften och den varma stämningen i huset, säger Gabriella när hon visar
in oss i den gamla salongen som nuförtiden
används som matsal.
och på väggarna
hänger vackra porträtt i stiliga ramar. Ett
porträtt föreställer Johans farfars morfar
Nils Sundin. I en annan ram hänger Albert
von Kantzow som levde på 1700-talet och
var den första von Kantzow i Sverige. Han
var även Sveriges första sändebud i Washington och hade titeln hovmarskalk.
Det vackert dukade bordet i rummets mitt
kommer för övrigt från Kantzowska huset i
Strängnäs där Johans farfar växte upp.

De t spr ak ar i k ake lugne n
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JORDBRUK OCH MÄRKESKLÄDER
HÄR BOR: Johan, 49, och frun Gabriella, 45 år, sönerna Nils 18 år och
Wilhelm 15 år samt hunden Rufus von Kantzow, född Cobbys, 9 år.
HUSET: Huvudbyggnaden, uppförd 1685, har 12 rum och en
boyta på 400 kvadratmeter.
VERKSAMHET: Jordbruk och skogsbruk, total areal 500 hektar,
uthyrning av bostäder. Johan jobbar främst med gårdens skötsel
och Gabriella har huvudansvaret för Butiken på landet. Hemsida:
www.minsjo.se
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»Jag känner både en glädje och ett ansvar
över att få förvalta Minsjö säteri«

Ägarlängd
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est ipiet parum quiFaccatia sitas del il moloreh
enimagn ihicias inis dem fugitae nem quame
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Drottning Gunilla 1660-talet
Riksrådet Creutz 1672-1690
Prosten Georg Bertholtz 1763
Familjen von Stierneman 17651809
Familjen Klingspor 1809-1887
Flera olika ägare, bland andra
Familjen Johansson 1887-1923
Familjen von Kantzow 1923-

Det var Johans farfar Erik von Kantzow
som tillsammans med sin fru Alice köpte
Minsjö säteri 1923. Gården har gamla anor
och första gången den omnämns är i slutet
av 1500-talet. Ett av de tre frälsehemman
som ingick i Minsjö ärvdes då av kung Johan
III:s gemål drottning Gunilla. Efter hennes
död gick Minsjö under namnet Drottning
Gunnels gods.
– Mina föräldrar tog över driften 1971 så
jag är uppväxt på den här gården. Jag känner både en glädje och ett ansvar över att få
förvalta den, säger Johan.
Johan flyttade 1993 tillsammans med
Gabriella in i en flygelbyggnad från 1600-ta-

let. Då bodde Johans föräldrar fortfarande i
huvudbyggnaden. Men sedan 1999 är det
tvärtom. Johan och Gabriella bor i huvudbyggnaden med sina söner medan Johans
föräldrar har flyttat in i flygeln.
ska ordnas inför julen.
Johan tycker om att laga mat och enligt
Gabriella är hans Janssons Frestelse vida
känd. Tillsammans med sönerna Nils och
Johan brukar de även baka pepparkakshus
varje advent. Det bakas även saffransbröd,
kakor samt familjens egen fudge och knäck.
Innanför matsalen ligger Gula förmaket
som är möblerat med en stor salongsmöbel
De t är myc ke t som
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»På julafton tar alla en klunk mumma och läser en ramsa«
från Alkvetterns herrgård i Värmland (som
vi skrev om i Gods & Gårdar 10/2013). Den
har Johan fått ärva efter släktingar på hans
fars sida som bodde där en gång i tiden. Här
inne i förmaket ställs enligt tradition alltid
granen och Johan håller som bäst på att sätta
upp de sista av prydnaderna.
rummet på Minsjö säteri är kanske Frankrummet, inrett
med möbler av den store österrikiske formgivaren Josef Frank, verksam vid Svenskt
Tenn under många år. Familjen har ett visst
släktskap med Josef Frank.
– Min mammas mormors syster Anna Sebenius var gift med Josef Frank. De hade inga
egna barn så min mamma och hennes syster
ärvde dem. Vi har mycket möbler, konst och
all deras dokumentation, berättar Johan.
I de bekväma sofforna samlas familjen på
julafton efter julklappsutdelning för kaffe
och hembakade saffransbröd.
– På julafton kommer våra föräldrar och
syskonfamiljer och firar med oss. Vi brukar gå

Me n de t me st intre ssanta

I vårt grannskap
VÄRT ATT BESÖKA: Löfstad slott vid E4,
Norsholm.
www.ostergotlandsmuseum.se/lofstad
ÄT GOTT PÅ: Jannes Hembageri, ett klassiskt
konditori i Söderköping.
www.janneshembageri.se
HANDLA HÄR: Mormorsgrufwans Antik &
Inredning www.mgantik.se
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på en julpromenad och tittar som alla andra
på Kalle Anka. Därefter samlas vi och hjälps
åt att ordna julbordet. Sedan sitter vi länge
och äter, pratar och skrattar tillsammans. Vi
leker en lek, som heter Per Mattson, vad gör
du? En gammal bägare, fylld med mumma,
går runt bordet och alla tar en klunk och läser
en ramsa, berättar Gabriella glatt.
För familjen är inte bara julen utan hela
vintern en härlig tid eftersom alla är stora skidentusiaster. Sönerna Nils och Wilhelm tar
fram skidorna så fort den första snön faller.
En bit från mangårdsbyggnaden med sina
två flyglar ligger ladugård och magasin. I det
gamla magasinet driver Gabriella och Johan
Butiken på Landet som framförallt säljer
herr- och damkläder från klassiska märken
som Barbour, Gant och Ralph Lauren, men
även inredningsföremål.
– Det är roligt att få möta glada kunder och
att arbeta med våra fina produkter tillsammans med familjen. Extra roligt är det nu
såhär innan jul när det kommer mycket folk
och handlar julklappar till sina nära och kära!
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