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Kulturmiljöområden, från nordost till sydväst

4.1 Lästringebygden
4.2 Tystbergabygden
4.3 Svärta skog
4.4 Svärtaåns dalgång
4.5 Helgona
4.6 Nyköpingåns dalgång
4.7 Malmarna
4.8 Kila och Stavsjö

Svärtaåns dalgång

Fördjupningsområden

4.1.2 Gärdesta och Ingemundsta (nivå A)
4.2.2 Norra Tystberga (nivå A)
4.4.2 Svärtaåns dalgång – Säby och Gillinge (nivå A)
4.4.3 Sjösa (nivå B)
4.5.2 Hagnesta och Svansta (nivå A)
4.5.3 Hovra och Bullersta (nivå A)
4.6.2 Nyköpingsåns dalgång (nivå A)
4.7.2 Fjällskär (nivå B)
4.8.2 Ålberga bruk (nivå B)
4.8.3 Herrbråten (nivå B)
4.8.4 Gamla vägen mellan Vreta och Stavsjö (nivå B)

Läsanvisning
Av kartan framgår att undersökningsområdet är inordnat 
i åtta kulturmiljöområden - 4.1 - 4.8. Ett kulturmiljö-
område består dels av ett avsnitt av korridoren, dels av 
ett, två eller tre fördjupningsområden - t.ex. 4.6.2. I ett av 
kulturmiljöområdena, 4.3, saknas fördjupningsområde.

Kulturmiljön redovisas enligt två olika principer. 
Inom korridor: Fornlämningar från stenålder – år 1850 
Inom fördjupningsområde: Kulturmiljöer från historisk 
tid t.ex. kulturlandskap, bebyggelse och övriga strukturer.

nivå A nivå B
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Fördjupningsområden

4.1.2 Gärdesta och Ingemundsta (nivå A)
4.2.2 Norra Tystberga (nivå A)
4.4.2 Svärtaåns dalgång – Säby och Gillinge (nivå A)
4.4.3 Sjösa (nivå B)
4.5.2 Hagnesta och Svansta (nivå A)
4.5.3 Hovra och Bullersta (nivå A)
4.6.2 Nyköpingsåns dalgång (nivå A)
4.7.2 Fjällskär (nivå B)
4.8.2 Ålberga bruk (nivå B)
4.8.3 Herrbråten (nivå B)
4.8.4 Gamla vägen mellan Vreta och Stavsjö (nivå B)

4.0 Kulturhistorisk värdering och indelning

Kulturhistorisk värdering
Som underlag till val av spårlinje har dels fornlämningar 
tagits under övervägande i hela korridoren, dels har 
elva särskilt viktiga historiska kulturmiljöer valts ut för 
vilka fördjupade analyser gjorts. Sju av dessa analyseras 
under fördjupningsnivå A.

Fornlämningar och kulturmiljöer från historisk tid, för-
djupningsnivå A, har värderats enligt en tregradig skala 
– klass 3, 2 eller 1, där 3 är högst. 

De värderade kulturmiljöerna längs korridoren har redo-
visats enligt två principer.
- Fornlämningar från stenålder – år 1850
- Kulturmiljöer från historisk tid t.ex. kulturlandskap, 
bebyggelse och övriga strukturer

Bedömningsgrunder
De viktigaste bedömningsgrunderna för kulturmiljöns 
värden är:
- Värdebärande objekt och karaktärsdrag
- Den Europeiska Landskapskonventionen
- Planeringsförutsättningar i form av riksintressen samt 
regionala och kommunala värden och fornlämningar
- Formella skydd och restriktioner (fornlämningar, bygg-
nadsminnen, kyrkliga kulturminnen).

Bedömningsgrunderna för värdering av kulturmiljöer 
från historisk tid och fornlämningar är gemensamma.
Däremot är verktyg och metoder inom respektive fält 
avsevärt olika. Det är orsaken till att de historiska kul-
turmiljöerna å ena sidan är ett urval (fördjupningar) men 
att de å andra sidan undergått fördjupade studier (d.v.s. 
övriga och lägre värderade som påverkas av korrido-
ren). De varaktigt övergivna spåren efter människors 
verksamhet fram till 1850, som kommer till uttryck i 
form av arkeologiska fornlämningar, kräver däremot 
enligt disciplinens metodik och lagstiftning på området 
en fullständig redovisning inom hela korridorens längd 
och bredd. Omfattningen av fornlämingar omöjliggör 
samtidigt inventering och värdering av sådana utanför 
själva korridoren. 

Kulturmiljö - värdeklass 3:
Värdebärande karaktärsdrag och samband som berät-
tar om historiska funktioner och processer. Miljöerna är 
välbevarade och ingår i ett tydligt, läsbart sammanhang. 
Klassen omfattar även miljöer där det övergripande sam-
manhanget har brutits, men där miljöerna för övrigt är 

Kulturmiljöer från förhistorisk tid och fornlämningar 
fram till 1850
I kapitel 3.1 beskrivs den övergripande fornlämningsbil-
den i Södermanland. Den mer detaljerade bilden inom 
den beslutade korridoren återges dels i form av de av 
KMV Forum värderade fornlämningarna i detta kapitel 
4, dels genom ett understödjande kartmaterial i bilaga 
6.1 som förutom fornlämningar även anger övriga arkeo-
logiska förutsättningar – övrig kulturhistorisk lämning, 
uppgift om och bevakningsobjekt. 

De enskilda fornlämningarna har värderats i förhållande 
till varandra och utifrån följande kriterier. 
- Läsbarhet / pedagogiskt värde
- Vetenskapligt värde
- Tillgänglighet, d.v.s. vårdat och skyltat som besöksmål
- Riksintressant värde eller lokalt/regionalt värde

Fornlämningsbilden i de olika kulturmiljöområdena har 
värderats utifrån en beskrivning av uttrycken. Värdering-
arna har bara gjorts inom korridoren med undantag för 
sammanhållna miljöer som delvis sträcker sig utanför 
exempelvis vid Utterö och Stora Berga. Under fältbesö-
ken har näst intill alla fornlämningar besökts utom nr. 
F37 som inte varit fysiskt tillgängligt. 

Elva fördjupningsområden, nivå A och B
11 kulturmiljöer av särskilt intresse har valts ut som 
fördjupningsområden. Dessa områden omfattar vart och 
ett ett större landskapssammanhang och sträcker sig där-
med långt utanför korridoren men genomkorsas av den. 
Urvalet är gjort dels utifrån att respektive fördjupnings-
område har ett högt kulturhistoriskt värde, dels utifrån att 
korridorens läge direkt påverkar området. Sju av dessa 
områden har särskilt höga värden samt påverkas mycket 
av korridoren och hanteras därför utförligt (fördjupings-
nivå A). De fyra resterande områdena har ett något lägre 
värde, påverkas av korridoren i något lägre utsträckning 
eller har få eller inga alternativa linjedragningar inom 
korridoren och ägnas därför en grundade fördjupning 
(fördjupningsnivå B). Flera kulturhistoriskt intressanta 
områden har inte ägnats någon fördjupning alls eftersom 
Ostlänkens påverkan endast kommer att vara begränsad 
då korridoren är perifer i förhållande till områdets kärna 
eller att det kulturhistoriska värdet är ytterligare lägre.

representativa för en särskild tidsperiod eller ett särskilt 
skeende.

Kulturmiljö - värdeklass 2:
Representativa miljöer som berättar om en viss funk-
tion, skeende eller sammanhang. Denna typ av miljöer 
är återkommande men viktiga för landskapets historiska 
läsbarhet.

Kulturmiljö - värdeklass 1:
Avgränsade miljöer av begränsat kulturhistoriskt värde 
t.ex. till följd av ändring eller där sammanhanget är 
otydligt eller har brutits. För dessa miljöer är graden av 
historisk läsbarhet begränsad.

Indelning
Kulturmiljöområden med fördjupningar
Det landskap som korridoren går igenom är indelat i 
karktärsområden som motsvarar en bygd eller ett om-
råde som hålls samman till sin karaktär. Som framgår av 
kartan på föregående uppslag förekommer elva för-
djupningsområden som vart och ett är inordnat som en 
undergrupp i ett kulturmiljöområde.

Kulturmiljöområdena presenteras i tre avdelningar. En 
avdelning som fungerar som en orientering med karta 
och korridorens läge, en avdelning som presenterar forn-
lämningar fram till 1850 och en avdelning som presente-
rar kulturmiljöer från historisk tid (fördjupningar). 

Kulturmiljöer från  förhistorisk tid och fornlämningar 
fram till 1850 - värdeklass 3

Kulturmiljöer från  förhistorisk tid och fornlämningar 
fram till 1850 - värdeklass 2

Kulturmiljöer från  förhistorisk tid och fornlämningar 
fram till 1850 - värdeklass 1

Kulturmiljö historisk tid, sammanhängande miljö - 
värdeklass 3

Kulturmiljö historisk tid, objekt - värdeklass 3

Kulturmiljö historisk tid, objekt - värdeklass 2

Kulturmiljö historisk tid, objekt - värdeklass 1

Korridorens läge har lett till att fördjupade studier har 
gjorts av respektive områdes kulturhistoria. De analys-
kartor som redovisar fördjupningsområdena är i första 
hand till för att underlätta studiet av kulturmiljön inom 
respektive område, inte att bedömma konsekvenserna av 
en järnvägsanläggning. Därför är korridorens läge endast 
antydd på kartorna. 

Korridoren genomkorsar tio kulturlandskap präglade av 
en månghundraårig hävd genom jordbruk, boskapssköt-
sel, skogsbruk och i viss utsträckning järnbruk. Denna 
jordbruksbygd präglas av byar och herrgårdar i öppna 
landskapssammanhang i sprickdalslandskapets dalgång-
ar. Alla dessa kulturhistoriskt förtätade landskapsrum 
innehåller åker, diken, äng, betesmark, skogsbryn, byar, 
gårdar och fornlämningar. Vissa av dem innehåller dess-
utom sockenkyrka, herrgård, torp, bäck, å och sjö.

Ett av fördjupningsområdena har valts ut på grund av att 
det under flera århundraden fungerat om landsväg. Inne-
hållet är därför i första hand en landsvägsmiljö till vilken 
bebyggelse, fornlämningar, jordbruks- och skogsmark 
ansluter.

Två fördjupningsområden har status av riksintresse för 
kulturmiljövården, både Gamla vägen och Nyköpingsåns 
dalgång är en del av var sitt riksintresse.

För varje av de sju områdena under fördjupningsnivå A 
beskrivs det kulturhistoriska värdet dels utifrån områdets 
helhetsmiljö, dels utifrån de komponenter eller objekt 
som miljön består av. De förra benämns miljö och de se-
nare benämns objekt. En miljö kan t.ex. vara ett odlings-
landskap i en dalgång kantad av skogsklädda höjder. 
Objekten i en sådan miljö kan vara hagmark, skogsbryn, 
bebyggelse, vägar, fornlämningar, vattendrag etc. 

För denna del av Södermanland var bruken i historisk 
tid en viktig samhällshistorisk faktor och genom indust-
rialiseringens och Södra stambanans tillkomst uppkom 
en ansenlig mängd stationssamhällen. Dessa två katego-
rier påverkas emellertid endast marginellt av korridorens 
dragning och är följaktligen endast blygsamt represente-
rade i de elva fördjupningsområdena.



22 KULTURARVSANALYS SILLEKROG – STAVSJÖ

4.1 Lästringebygden

Sille
sk

og

Gärdesta
 och

 In
gemundsta

Lästringebygden, innehåll

4.1.1 Kulturmiljöer från förhistorisk tid och fornlämningar fram till 1850
4.1.2 Gärdesta och Ingemundsta (fördjupningsområde nivå A)

Bilder överst: Lästringe kyrka och Laggartorp.
Bild ovan: Vy över dalgången från Grömsta. T.v. i bild syns bebyggelse vid Gärdesta. Till höger om bildens mitt syns kyrkan och skolbyggnader. Till höger i 
bild syns bergsskärning vid väg E4.

Lästringebygden omfattar Silleskog i nordost  t.o.m. den uppodlade dalgång där Lästringe kyrka och Gärdesta herr-
gård är centralpunkter. Vid Sillekrog nära länsgränsen till Stockholms län ansluter Ostlänken delsträcka Nyköping 
mot delsträcka Järna-Sillekrog. I norr genomkorsas området av väg E4. Avgränsningarna åt sydväst och söder utgörs 
av skog. 

Fördjupningsområde

Orienteringskarta: kulturmiljöområde Lästringebygden

Korridor (streckad linje) och 
avgränsning kulturmiljöområde
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4.1.1 Kulturmiljöer från förhistorisk tid och fornlämningar fram till 1850

F00

Fornlämningar värdeklass 3

Fornlämningar värdeklass 2

Fornlämningar värdeklass 1

Avgränsning för korridor (streckad linje) och 
kulturmiljöområde

Löpnummer för fornlämning, hänvisning i text

Värdering av fornlämningsmiljöer i korridor – Lästringebygden (för hela fornlämningsbilden se bilagan, sida 130)

Silleskog (fornlämningar, miljö F1-F3)
Området består av tall- och granskog i kuperad terräng. 
Hela området ligger under högsta kustlinjen med höj-
der på cirka 35-40 meter över havet. Under historisk 
tid ingick Silleskog i Gärdesta säteris ägor och utgjorde 
utmark till gården. Fornlämningsbilden inom Silleskog 
präglas av flera tidsperioder. De äldsta spåren är läm-
ningar från stenåldern där platser med slagen kvarts har 
påträffats. Sannolikt var det tillfälliga jakt- eller fiske-
stationer intill stränderna i ett skärgårdslandskap för 
omkring 8000 år sedan. Intill Skogsbo ligger ett antal 
ensamliggande stensättningar, d.v.s. gravar från äldre 
järnålder eller sen bronsålder (F2). 

Båtsmanstorpet Ingemundstatorp från 1600-talet. Foto: KMV forum.

Dämme vid Skogsbo (F3). Foto: KMV forum.

Skogen rymmer även lämningar från historisk tid, bl.a. 
finns den gamla landsvägen kvar som gick mellan Stock-
holm och Nyköping med äldsta belägg på karta från 
1678 (F1). Vägen används i dag som skogsväg. Utmar-
ken har utgjort en viktig resurs på olika sätt under olika 
tider. Traditionellt utnyttjades skogen för bete åt djuren. 
Skogens timmer användes för att tillverka tjära och kol 
vilket lämningar av tjärdalar, milor, kolarstigar och ko-
larkojor visar. Det finns även ett dämme och ett sågverk 
som låg vid vattendraget i Skogsbo i kanten av skogen 
fram till mitten av 1900-talet (F3). Torpen Skogsbo och 
Ingemundstatorp är fortfarande bebyggda. Ingemundsta 
torp uppfördes som ett båtsmanstorp som en följd av att 
Indelningsverket bildades 1680. I dag utgörs Silleskog 
av produktionsskog och utnyttjas periodvis för jakt. 

F4F5

F1

F2

F3

F6
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Gärdesta (fornlämningar, miljö F4-F6)
Under bronsålder var nästan hela odlingsmarken runt 
Gärdesta täckt av vatten vilket Fårsjön är en liten rest 
av. Höjderna längs den dåtida sjöns stränder kantas av 
lämningar från brons- eller äldre järnålder som är vända 
mot den öppna dalgången. Vid Laggartorp och Skann-
dalen finns skålgropar som ansluter till områden med 
bronsålderslämningar, bl.a. rösen och mindre gravfält 
med stensättningar (F4). 

Byn Ingemundsta, med belägg från 1300-talet, ligger på 
en höjd i den stora sammanhängande åkermarken runt 
Gärdesta herrgård. Efterleden -sta är en ålderdomlig 
namnform som härstammar från senare delen av järn-
åldern. Troligen ligger byn på samma plats i dag som 
under medeltiden. Laggartorp, söder om Gärdesta, upp-
fördes under 1600-talet som ett arrendetorp till säteriet. 
Torpet, som än i dag är bebyggt, arrenderades av brukare 
i utbyte mot bland annat dagsverken. Vid Laggartorp 
finns även en lång sträcka av den gamla landsvägen 
mellan Lästringe och Tystberga/Bälinge bevarad (F5). 
Vägen, som övergavs senast 1872 då den nya vägen 
anlades, finns med på laga skifteskartan från 1814 men 
användes troligen redan på 1600-talet eller tidigare då 

den passerar järnåldersgravfält. Vägen är ett ovanligt 
välbevarat exempel på ålderdomlig vägbank och bidrar 
i hög grad till läsbarheten av den historiska miljön. I 
skogen en bit sydväst om Laggartorp finns välbevarade 
lämningar av torpet Janslund som även är redovisad på 
laga skifteskartan (F6). Torplämningen är en sammansatt 
miljö med flera husgrunder, övergivna åkrar och en väg 
samt ett biologiskt kulturarv.

Uttryck för värdebärande karaktärsdrag 
(med högst klass överst)
- Gamla kommunikationsleder som vägen mellan Ny-
köping och Stockholm (F1) och den gamla vägbanken 
mellan Laggartorp och Lästringe (F5).
- Lämningar efter torp och gårdar under Gärdesta säteri 
med lång historisk kontinuitet (F6).
- Strandnära fornlämningar från bronsålder och äldre 
järnålder i kanten av den forntida sjön – skålgropar, 
stensättningar och rösen. Stenålderslandskap i forntida 
skärgårdsmiljö (F2, F4).
- Skogliga produktionsspår i form av kolning, sågverk, 
tjärdalar och dämme (F3).

Stensättningar vid Skogsbo (F2). Foto: KMV forum Gravar på höjden vid Skanndalen (F4). Foto: KMV forum

Gamla vägen från Laggartorp i riktning mot Lästringe 
kyrka (F5). Foto: KMV forum 

Lämningar efter torpet Janslund som hörde till Gärdesta 
gård (F6). Foto: KMV forum
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4.1.2 Gärdesta och Ingemundsta

Historik

Lästringe kyrka
Lästringe kyrka uppfördes under medeltiden på en höjd 
i den norra delen av det öppna odlingslandskapet vid 
Gärdesta. De äldsta delarna av kyrkan är från sent 1100-
tal. Kyrkobyggnaden utökades senare under medeltiden 
och i början av 1700-talet. Intill kyrkan har det under 
århundraden funnits olika funktioner som tillsammans 
utgjort sockencentrum. I mitten av 1800-talet byggdes 
ett mejeri och slutet av samma århundrade uppfördes en 
skola. Ytterligare skolbyggnader har sedan tillkommit på 
1920-talet respektive 1960-talet. På 1700-talet fanns en 
fattigstuga invid kyrkan. Vid 1800-talets mitt hade stu-
gan flyttats till ett skogsbryn några hundra meter österut 
där byggnaden fortfarande finns kvar.

Säteriet bildas
På 1500-talet fanns ett hemman och två byar direkt 
söder och sydöst om kyrkan, lokaliserade till landskapets 
högre delar. Dessa var Berga och Gärdesta i söder, med 
ett respektive två hemman, och Grundhammar i sydost 
med tre hemman. Grundhammar var vid den här tiden 
Lästringes största by och gav namn åt den intilliggande 
sjön (Grundhammarsjön senare Fårsjön, i dag till större 
delen sänkt och igenväxt). 

Gärdesta by, med en strategisk placering centralt och 
högt i det öppna landskapet, ägdes på 1500-talet av den 
adliga släkten Kruse af Elghammar. Av Gärdestas två 
frälsehemmanen lät ryttmästaren Sigvard Kruse af Elg-
hammar skapa ett säteri. Säteriet fanns etablerat åtmins-
tone från 1630-talet (1782 blev gården ett fideikommiss). 

Gärdesta och angränsade hemman i slutet av 1600-talet
Kartor från 1680-talet visar att säteriet Gärdestas ägor då 
innefattade Berga gård i väster, de två torpen Brink och 
Laggartorpet i sydväst, hemmanet Lövhagen och fyra 
torp i söder samt även hemmanet Ekebool, beläget ett 
par kilometer norr om Lästringe kyrka. Gärdesta hade i 
slutet av 1600-talet även två ängs- och åkerstycken, så 
kallade utjordar, inom Grundhammar by i norr. I sydöst 
gränsade säteriet till byn Löt och hemmanet Brink. I 
den östra delen av det öppna landskapsrummet låg byn 
Ingemundsta och hemmanen Grömsta och Hopen. Under 
Ingemundsta fanns två båtmanstorp som låg i det östra 
skogsbrynet. Det norra av dessa torp, som till skill-
nad från det södra finns kvar i dag, benämndes senare 
Ingemundstatorp. 

Laga skifte 1848
1848 genomfördes laga skifte i Gärdesta, omfattande 
säteriet, med underliggande hemman, och de tre an-
gränsande hemmanen i norr. Ingemundsta, Grömsta och 
Hopen ingick, vid tiden för skiftet, i Gärdestas ägor och 
hade alltså inkorporerats i säteriet under de föregående 
ett och ett halvt seklen. Även Grundhammar låg under 
säteriet och fick skiftade ägor. På skifteskartan, och även 
på senare kartor, är dock Grundhammars bytomt upp-
odlad och saknar bebyggelse. Möjligen utlokaliserades 
Grundhammars före skiftet. 1848 var Berga friköpt från 
Gärdesta och hade blivit ett kronoskattehemman. Vid 
tiden för skiftet hade torpet Stoltens torp (i dag Skogsbo) 
etablerats direkt norr om Ingemundstatorp. 

1900-talet
Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns Berga fortfarande kvar 
som en mindre ensamgård väster om Gärdesta. 50 år 
senare var dock gårdsbebyggelsen riven, troligen som ett 
resultat av uppköp och inkorporering i herrgården. 1937 
uppfördes en ny stor ladugård söder om Gärdestas gårds-
bebyggelse. Under seklet kom jordbruksverksamheten 
i dalgången att koncentreras till Gärdesta gård. De små 
omgivande gårdarna och torpen fick ändrad funktion och 
blev fritidsboenden. 1993 revs en timrad arbetarlänga 
från 1800-talet i två våningar med brutet tak. Byggna-
den låg mittemot huvudbyggnaden i alléns förlängning 
västerut. 

Vägar
Från åtminstone 1600-talet passerade Stockholmsvägen 
förbi Gärdesta i sydväst-nordöstlig riktning, direkt söder 
om Lästringe kyrka. På 1940-talet byggdes Riksväg 1 
norr om kyrkan. Stockholmsvägen rätades då ut. Uppfar-
ten med parkering vid kyrkan är en rest av Stockholms-
vägens många kurvor. Här finns en bevarad milstolpe. På 
1960-talet byggdes Riksväg 1 ut till dagens E4. 

Den nord-sydliga vägen från kyrkan till järnvägssamhäl-
let Lästringe i söder har till dess mest nordliga del hävd 
åtminstone tillbaka till 1680-talet. Vägen har rätats ut i 
omgångar. 

Vid mitten av 1800-talet saknades fortfarande en direkt 
vägkoppling mellan Gärdesta i väster och Ingemundsta 
med intilliggande torp i öster. Ingemundsta och torpen 
var istället förbunden med Stockholmsvägen i norr via 
två vägar som låg öster om Fårsjön. Mellan Gärdesta 
och Ingemundsta låg ängsmark på tidigare sjöbotten. 
Vid sekelskiftet 1800-1900 hade en rak väg dragits 
över ängarna från Gärdesta till Ingemundsta. Den äldre 
anslutningen till Stockholmsvägen minskade därefter i 
betydelse.

Flygbild från 1951. I förgrunden Gärdesta, till höger dess 
ekonomibyggnader och i bakgrunden Ingemundsta (t.v.) och Grömsta 
(t.h.). Källa: Sörmlands museum

Arbetarbostäder från 1800-talet som låg mitt emot huvudbyggnaden. 
Vägen till vänster i bild utgjorde förlängning av herrgårdsallén. 
Byggnaderna revs på 1990-talet. Källa: Sörmlands museum

Boningshus vid  Laggartorp på 1940-talet. Källa: Sörmlands museumBoningshus vid Ingemundsta på 1940-talet. Källa: Sörmlands museum

Gärdesta på ett vykort från början av 1900-talet. Gårdsbebyggelsen 
uppfördes på 1790-talet. Källa: Sörmlands museum
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Jämförande kartanalys

1848
Karta över laga skifte vilket inkluderade Gärdesta med underlydande by, gårdar och torp i söder och byarna Hagby (utanför bild), Drömsta (1) och Åkra 
(2) norr om kyrkan och den gamla riksvägen (3). Sedan tiden för kartan ovan har Gärdesta (4, gårdsbebyggelse) lagt under sig flera byar, gårdar och 
torp, bl.a. Ingemundasta by (5) och Grömsta gård (6). Ytterligare torp har tillkommit i skogsgränser, bl.a. Stoltens torp (7), Stafstugan (8) och Grömsta 
torp (9). Väster om herrgården har ett tegelbruk anlagts (10). En utökning av både åker och äng har skett sedan tiden slutet av 1600-talet. De många 
små åkertegarna före skiftet redovisas på kartan tillsammans med markeringar för de nya större enheterna (färgskiftningar och bokstäver). Skiftet tycks 
inte ha resulterat i någon utflyttning av gårdar. Grundhammar (11) redovisas i beskrivningar till kartan som 3 mantal frälse (nedskrivet till 1,5 mantal) 
underlydande Gärdesta. Gundhammars åkrar är samlade i anslutning till det ursprungliga bebyggelseläget väster om Fårsjön. Bebyggelsen har dock 
rivits och kullen är uppodlad. Möjligen beror det på att gårdsbebyggelsen flyttades till ett mer perifert läge före laga skiftet. Notera hur våtmarksängen 
fortfarande dominerar i sänkan vid Fårsjön (12) samt utmed vattendraget i väster (13). En ny, rakare vägsträckning över åkrar och ängar har dragits från 
Gärdesta söderut (14) som komplement till den tidigare vägen (15). Karta från Lantmäteriet.
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1685-87
Yngre geometriska kartor för säteriet Gärdesta (1), Ingemundsta med två frälsehemman (2) och det skattebelagda torpet Hoopstugan/Hopen (3) på 
gannbyn Löths ägor (4, ej med på kartan). På kartan över Hoopstugan är även läget för gården Grömsta (5) utritad. Gårdarnas bebyggelse ligger 
på kullar vid det öppna ängs- och åkermarken vid Fårsjön. Gården Berga (6) brukas av frälsebonde under Gärdesta. Säteriet har även utjordar i 
Grundhammars by (7). Ett antal dagsverkstorp ligger i gränsen till utmarken i sydväst: Bink (8), Laggartorp (9), Vreten (10) och Lövhagen (11). Under 
Ingemundsta by ligger ett båtmanstorp (12, nuv. Ingemundstatorp). Stora ytor våtmarksäng upptar de lägsta delarna i landskapet vid Fårsjön (14). Mellan 
Fårsjön och sjön Svarvaren (utanför bild i väster) finns ett naturligt slingrande vattendrag (15) som utgör nordlig gräns för Gärdestas ägor. Kartor från 
Lantmäteriet.
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1897-1901
Häradsekonomiska kartan visar att förhållandevis lite har hänt med bebyggelsens lägen och med bebyggelsen sedan laga skiftet. Sockencentrat vid 
kyrkan (1) har byggts ut med skola och mejeri. Byggnader har tillkommit vid herrgården och parken har utökats (2). Mellan Lillbrink och tegelbruket har 
det uppförts ett torp eller tjänstebostad (3, Fågelsången). Gränsen mellan in- och utägor är i stort bevarad. Våtmarksängen vid Fårsjön (4) har dikats och 
omvandlats till åker och vattendraget har rätats ut (5). Den gamla vägen mellan Gärdesta och torpen i söder har reducerats till en stig (6) och den rakare 
sträckningen (7) har tagit över som huvudväg. En rak väg (8) över åkrarna sammanbinder nu Gärdesta med Ingemundsta och Grömsta. Äldre vägar (9) 
mellan Ingemundasta och riksvägen i norr är fortfarande i bruk. Denna heltäckande karta visar bebyggelse i söder, med hävd åtminstone ner i 1600-talet, 
som inte redovisas på kartorna på föregående sida, bl.a. byn Löt (10) och hemmanen Brink (11) och Borgartorp (11). Karta från Lantmäteriet.
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1951
Åkerarealen på yngre ekonomiska kartan är i stort densamma som på häradsekonomiska. Övergivna åkerytor finns närmast skogsgräns, exempelvis i 
anslutning till Laggartorp och Vreta (1) samt söder om Gärdesta (2). Arbetarbostäder har tillkommit nedanför åsen väster om Gärdesta (3). En av dessa 
återfinns på häradsekonomiska kartan och är alltså åtminstone från 1800-talet (4, byggnaden rivs 1993). Berga gård (5) och ett par torp – Grömstatorp 
(6) och Stafstugan (7) – förvinner mellan 1900 och 1950, troligen som en följd av en rationalisering och centralisering av jordbruksdriften till Gärdestas. 
Vid Lövhagen har vägen från Gärdesta fått en ny sträckning (8). Den gamla kan fortfarande anas i terrängen (9). Norr om kyrkan har Riksväg 1 (10) byggts 
och 1600-talsvägen söder om kyrkan har rätats ut (11). Karta från Lantmäteriet.      
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200 m

Värdebärande kulturhistoriska karaktärer

Åkerarealen omkring 1900 jämfört med i dag
Gränsen mellan det som varit inägor (åker, äng och tomt) 
och utägor (skogsmark) är i huvudsak intakt i Gärdesta 
och Ingemundsta. Vissa flikigheter har dock planterats 
igen med gran (1, exempel på granplanteringar) och 
jordbruket har koncentrerats till de öppna sammanhäng-
ande åkerytorna. Väg E4 har bidragit till igenskogning i 
den östra kanten (2) av fördjupningsområdet samt skär 
genom höjdparti (3) i tidigare inägogräns i väster.
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Karta: Inägomarken omkring år 1900 jämfört med i dag

Gul linje markerar 1900 års gräns 
mellan in- och utäga ("taggar" riktade 
mot inäga)

Ortofoto markerar nuläget
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Karta: områdets karaktärer

200 m

Åkermark Ängs- och 
hagmark

Brynzon, skogs-
plantage på åker

Brynzon, gammal 
gräns in- och utäga

Brynzon, 
ängs- hagmark

Åkerholme

Bebyggelsemiljö

Sjö/våtmark

Vattendrag/å

Fördjupningsområdets karaktärer
Området består av en flack dal med Fårsjön i lågpunkten 
och med i huvudsak öppen åkermark i dalbottnen. Dal-
rummet kantas av en brynzon som dels består av skog i 
gammal gräns till utäga och spår efter tidigare hävdade 
lövängar, dels av raka granplanteringar som täpper till 
tidigare åkerflikar. Viss bevarad ängsmark återfinns som 
betesmark på låga kullar en bit ut i landskapsrummet, i 
huvudsak i väster. Huvuddelen av den agrara bebyggel-
sen ligger på hävdade små höjder ute i jordbruksmarken 
undantaget torp och arbetarbostäder i skogsgräns. 
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200 m

Karta: Vyer, siklinjer–blickfång samt bebyggelselägen

Sockencentrum E4, visuell barriär

Väg äldre än år 1900

Dalbotten

Viktig vy, ev. löpnummer 
hänv. till fotografi på s. 31

Viktig siktlinje mot blickfång

Herrgårdsbebyggelse

Bymiljö

Gårdsmijö

Torpmiljö och mindre nybyggen

Arbetarbostäder och villor, 
1900-tal

Vyer, siktlinjer-blickfång samt bebyggelselägen
Bebyggelsen är lokaliserad till sluttningarna vid skogs-
gräns eller ligger på små höjder en bit ut i det öppna 
landskapsrummet. Landskapsrummet vida utbredning 
innebär många vyer, framförallt från högre belägna 
punkter, men även långa siktlinjer utmed dalbottnen. 
Särskilt framträdande i vyerna är sockencentrum, herr-
gården och byn Ingemundsta. Viktiga vyer finns bl.a. 
från sockencentrum mot herrgården och vid landskaps-
rummets "entré" från söder, i höjd med Laggartorp, vid 
färd i riktning norrut. En tydlig siktlinje mot kyrkan 
framträder mitt i dalen. Väg E4:ans vägbank ger en 
barriär-effekt som skärmar av landskapsrummets nord-
liga del.
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Vy 1. Vy från Gärdesta mot öster, utmed den raka vägsträckningen till Ingemundsta.

Vy 2. Vy mot öster från den gamla vägen till Lillbrink. Gärdesta t.v. i bild.

Vy 3. Vy från sockencentrumet vid Lästringe mot söder och Gärdesta (t.v. i bild).

Vy 4. Vy Ingemundstatorp mot väster. T.v. om bildens mitt syns Ingemundsta.

Fö
rd

ju
pn

in
gs

om
rå

de



32 KULTURARVSANALYS SILLEKROG – STAVSJÖ

Välbevarade bebyggelsemiljöer

Sockencentrumet Lästringe
Medeltida kyrkan med bevarad mejeribyggnad och tre 
generationer skolbyggnader.

Herrgårdsmiljön Gärdesta
Ståndsmässig huvudbyggnad från 1700-talet med flyglar 
samt park, trädallé och ekonomibebyggelse.

Byn Ingemundsta
Ålderdomlig bymiljö med två gårdar
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Skola vid Lästringe.

Byn Ingemundsta.

Torpet Laggartorp.

Torpet Hopen.

Gårdarna Grömsta och Lövhagen
Ålderdomlig gårdsmiljö vid Grömsta med bevarad ladu-
gård från 1800-talet. Det tidigare torpet Lövhagen som 
bevarar karaktären av en gård från omkring år 1900.

De många torpen
Ålderdomliga torpmiljöer vid Lillbrink, Laggartorp, 
Vreta, Hopen, Bogartorp, Skogsbo och Ingemundstatorp.
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Kulturhistorisk värdering
Fördjupningsområdet benämns efter herrgården Gärdesta 
och gården Ingemundsta i Lästringe socken. Området 
är sidoordnat i en av de sprickdaldalar som sträcker sig 
från sjön Svarvaren till Runnviken. Den större öppna 
dalgången har ett välbevarat komplett herrgårdslandskap 
med sockencentrum samt by-, gårds- och torpmiljöer på 
höjderna eller i randbygden mellan skog och dalgång. 
Det sammanlänkande äldre vägnätet och en del markanta 
vyer bidrar betydligt till läsbarheten av det äldre jord-
brukssamhället. Helhetsmiljö: Klass 3

Dokumentvärde: av omgivande skogsklädda höjder sam-
manhållet och komplett herrgårdslandskap med tydliga 
och välbevarade komponenter som speglar miljöns so-
ciala och funktionella samband med herrgård mitt i jord-
bruksmark, ängsmark, hagmark, utmark samt torp och 
arrendegårdar. Lästringe kyrka och kyrkby (1) åt norr 
har högt byggnadshistoriskt värde och kontinuitetsvärde 
som kännemärke för bygden. Lästringe kyrka omfattas 
av skydd i form av kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. 
KML (omfattas av tillståndsplikt 4kap.3§). Herrgården 
Gärdestas bebyggelse (2) har mycket högt arkitektoniskt 
värde. Övriga gårdar och torp – Ingemundsta (3), Gröm-
sta (4), Laggartorp (5) m.fl. - har bebyggelselägen med 
lång platskontinuitet och knyts samman av ett delvis 
ålderdomligt vägnät (6). Mitt i landskapet finns den till 
stor del utdikade Fårsjön (7). Hävdad ängs- och hagmark 
förekommer ofta i brynzonen och på åkerholmar (8).  
Sammantaget speglar detta ett högt samhällshistoriskt 
värde. 

Upplevelsevärde: Flera av herrgårdsmiljöns bestånds-
delar uppvisar en autentisk prägel med stort kulturhisto-
riskt värde, såväl miljöskapande som identitetsskapande. 
Starkt kontinuitetsvärde genom jordbruksdrift, boende 
samt verksamhet i skola och kyrka. 

200 m

Kulturmiljö, värdering Kulturmiljö, symbol

Sammanhängande 
kulturmiljö klass 3

Vägsträckning tillkomen 
före 1900

Objekt klass 3
Värderad bebyggelse

Brynzon
Objekt klass 2

Objekt klass 1

Avgränsning korridor
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