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Inledning 

Under 2018 presenterade Flens kommun en ny översiktsplan som pekar ut 
inriktningen för kommunens framtida hushållning med mark och övriga 
resurser. Den ska bidra till en gynnsam utveckling för kommunen och dess 
invånare. Ett led i detta arbete är att ta fram ett kulturmiljöprogram som 
beskriver och lyfter fram värdefulla kulturmiljöer i Flens kommun.

Syfte med programmet
Syftet med kulturmiljöprogrammet är att  främja en utveckling som tar 
tillvara kulturmiljöernas karaktär och de kulturhistoriska värdena, samt ge 
en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 
används, utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.  Programmet 
syftar även till att öka förståelsen och kunskaperna om kommunens kultur-
miljöer inom kommunens organisation och hos medborgare, näringsidkare 
och fastighetsägare m.fl.

Med programmet vill kommunen verka för att kulturmiljöer används och 
utvecklas med utgångspunkt i samtiden på ett sätt som gör kulturmiljöer 
till viktiga och identitetsskapande resurser.

Programmets innehåll
Kulturmiljöprogrammet beskriver, karaktäriserar och värderar kulturmiljöer 
i Flen med syftet att ge en samlad  och sammanfattad beskrivning av kom-
munens kulturmiljöer och hur kulturmiljöerna bör vårdas, tillvaratas och 
tydliggöras. Programmet pekar ut särskilt värdefulla miljöer, vad som kan 
hota miljöernas specifika värden, samt anger riktlinjer för hur miljöerna kan 
användas, utvecklas och bevaras. Förslag på åtgärder för att trygga eller 
öka det kulturhistoriska värdet ges. Genom att ge riktlinjer för hur kultur-
miljöer tas tillvara kan programmet verka för en hållbar utveckling av Flens 
kulturmiljöer. Det ska fungera som stöd i kommunens planhandläggning, 
till exempel vid bygglov, förhandsbesked och detaljplaner.

Programmet presenterar enskilda karaktärsskapande och betydelsefulla
element för typiska vardagsmiljöer, t.ex. gårdsmiljöer på landsbygden där 
det finns ett bebyggelsetryck, samt för välbevarade/tidstypiska stadsdelar 
i orterna. Här ingår fornlämningar, byggnader, vägar men också företeelser 
och traditionsbundna platser. Olika områdens historia berättas med fokus 
på särdrag och viktiga epoker. Kulturhistoriska
samband och funktioner redovisas också i programmet. 



Om arbetets upplägg
Arbetet med kulturmiljöprogrammet har utgått från befintliga kunskaps- 
underlag. En rad arkivmaterial och litteratur har använts som utgångs-
material. De viktigaste underlagen har varit Kulturmiljöprogram för Flens 
kommun från 1980 och Regionala kulturmiljöer i Södermanland, i 
Sörmlandsbygden 1988. I arbetet ingick att notera kunskapsluckor och 
behov av ytterligare inventeringar och fördjupade studier. 

Ansvarig för arbetet har varit Karin Beckman-Thoor vid Kraka kulturmiljö AB 
som tagit fram merparten av texterna och redigerat texten. Anna Ulfhielm 
har skrivit om protoindustrier, Anette Färjare har skrivit om vägmiljöer.

I samband med arbetet skickades det ut en enkät till kommunens hem-
bygdsföreningar. Drygt hälften inkom med mycket utförliga svar, här kan 
särskilt nämnas Malmköpingsortens hembygdsförening. Vid en genom-
gång av svaren visade det sig att de miljöer som hembygdsföreningarna 
önskade lyfta fram var miljöer som behandlas inom de värdefulla kultur-
miljöerna, med något enstaka undantag.
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TIDSPERIODER

Äldre stenålder/mesolitikum – fram till ca 4000 f.Kr.

Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000–1800 f.Kr.

Bronsålder – 1800–500 f.Kr.

Järnålder – 500 f.Kr.–1050 e.Kr.

Äldre järnålder – 500 f.Kr.–500 e.Kr.

Yngre järnålder – 500–1050 e.Kr.

Medeltid – 1050–1527 e.Kr.

Efterreformatorisk tid – från 1527 e.Kr. och framåt
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Kulturmiljön, vårt kulturarv

Kulturmiljöns framväxt och utveckling vilar på samspelet mellan människa 
och natur. I det sörmländska landskapet följde människorna i spåren av land-
höjningen. Det är i förståelsen av samverkan mellan natur och människa som 
kulturlandskapets utveckling kan förklaras. Kulturmiljön består av landskapet 
så som det formats av människans verksamheter, idéer och aktiviteter och 
omfattar markanvändning, utnyttjande av naturresurser, historiska lämningar 
och bebyggelse med mera. Tillsammans med ortnamn, traditioner, sägner, 
samhällsskick, idévärld och ekonomiska strukturer bildar de fysiska lämning-
arna vårt gemensamma kulturarv.

Kulturmiljöprogrammet består av två delar. Den inledande delen är tematiskt 
upplagt och beskriver det föränderliga landskapet med grundstrukturer, 
epoker och historiska processer som format landskapet. Här behandlas även 
ortnamn, fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen som alla är lagskyd-
dade genom Kulturmiljölagen. Här ingår en beskrivning av de lagar och de 
regelverk som hanterar kulturmiljöer och deras innehåll samt ett avsnitt 
om kulturmiljöernas värden. ”Att tänka på för framtiden” är ett avsnitt som 
syftar framåt och ger råd om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid föränd-
ringar i kulturmiljöer. 

Den andra delen av kulturmiljöprogrammet, ”Värdefulla kulturmiljöer i Flen” 
presenterar de viktigaste kulturmiljöerna i kommunen. Av 39 miljöer är 12 
även utpekade som riksintresseområden. I många av miljöerna ingår kyrkor, 
fornlämningar och byggnader som även presenterats i den första, tematiska 
delen. 

Kulturarvet med våra kulturmiljöer är i ständig förändring och utveckling. 
För att ta tillvara och främja att de kulturhistoriska miljöerna används och 
utvecklas på bästa sätt är det viktigt att känna till deras historia och sär-
drag. Genom att odla marken, beta hagarna och använda byggnaderna lever 
våra kulturhistoriska miljöer vidare.
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Kulturlandskapets komponenter

Kulturlandskapet består av många olika komponenter 
som tillsammans skapar vår historia, ett gemensamt 
kulturarv. Här ingår traditioner, berättelser om händelser 
och människor, men också många fysiska lämningar. 
Här kommenteras några av de viktigaste komponen-
terna, ortnamnen, odlingslandskapet, skogen, vägarna, 
fornlämningarna och alla de olika byggnader som präglar 
landskapet. 

Ortnamn
Ortnamn hjälper oss att lokalisera platser och företeelser 
och är dessutom våra äldsta skriftliga källor. De berättar 
om natur, kultur, vägar, personer, religion, tidig industri 
och kan även visa hur landskapet koloniserats. Ortnam-
nen speglar sin tillkomsttid och sitt sammanhang. 

Till de äldsta ortnamnen räknas naturnamn som namn på 
sjöar och vattendrag, till exempel sjöarna Uren, Skundern 
och Dunkern. Det äldsta belägget på Båven kommer från 
en runsten. Många by- och gårdsnamn etablerades redan 
under järnålder, till exempel namn som slutar på -by och 
-sta. Ofta finns det fornlämningar vid dessa byar.

Andra namn speglar den medeltida kolonisationen och 
har efterled på -säter -mo och -torp. Ortnamn kan visa 

Ortnamnen visar vägen utanför Bettna.

på medeltida och historisk verksamhet genom namn som 
slutar på hytta eller bruk. Smedstorp i Dunkers socken 
har fått namn efter järnsmidet på platsen. Andra namn 
speglar herrgårdsmiljöernas framväxt. Byggnader och 
namn skulle spegla platsens ställning, Stora Sundby i 
Forssa socken blev Sofielund, Dunkershall kommer från 
Dunkers by, Hyltingenäs fick namn efter släkten Sparre 
och blev Sparreholm. Ofta speglar namnen en äldre by 
och platsens karaktär som Yxtaholm och Mälstanäs. 

Under de senaste århundradena har det tillkommit 
namn som visar på 1800-talets bebyggelseexpansion 
och ibland med inspirationen från utlandet. Här finns 
torp som slutar på -hem, -ro och -lund. I Mellösa ligger 
Fridhem, Karlsro och Lövlund, namn som finns på många 
platser. Malmköping är ett relativt sent namn som visar 
hur det etablerades en köping vid Malma hed på 1800-
talet. Det finns en rik flora av ortnamn som berättar om 
miljöernas framväxt och karaktär. 

Ortnamnen fungerar som vägvisare och bidrar till att 
skapa en gemensam identitet. De är skyddade i lag 
genom Kulturmiljölagen, KML 1 kap. 4 §, som anger att 
det är viktigt att tänka på god ortnamnssed. Det betyder 
att i första hand ska etablerade namn användas och vid 
namngivning är det lämpligt att utgå från platsen och 
lokal tradition.

Löta handel,nu igenlagd och en vägkorsning med vägskyltar.
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I Flenmon följer vägen gränsen mellan skog och åker.

Odlingslandskap, skog och vägar
Flens kommun präglas av ett omväxlande landskap, med 
öppen jordbruksmark, hagar och skogsmark. Markslagen 
speglar ett långvarigt bruk, där marken odlats och 
betats i flera tusen år och skogen legat som utmark lika 
länge. I kommunen finns många värdefulla ängs- och 
hagmarker som utgör ovärderliga inslag i landskapsbil-
den. Det är farmförallt i det mer småbrutna landskapet 
som vi möter kuperad hagmark som ofta har lämningar 
från odling i äldre tid, till exempel diken, röjningsrösen 
och terrasserade åkerkanter. 

Odlingsmarken dominerar dalgångarna med lerjord 
medan skogen återfinns på den höglänta moränmar-
ken. Landskapets olika delar binds samman av ett rikt 
förgrenat vägnät, som går från stad till stad, från kyrka 
till kyrka och mellan jordbruksbygd och skogsmark. 

Odlingslandskapet, skogen men också äldre vägsträck-
ningar är delar med stor betydelse för landskapsbilden 
och förståelsen av områdets kulturmiljöer.

Pastoralt landskap vid Högbro i Mellösa. Åkermarken är indelad i små ytor och fungerar idag som betesmark.
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Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar

VANLIGA FORNLÄMNINGAR

• Stenålder – få synliga fornlämningar, däremot 
fyndplatser för stenyxor och boplatser som ligger 
under torven i skogen.

• Bronsålder – rösen, gravar som består av en 
kraftig och hög stenpackning oftast på de högsta 
bergskrönen. Många gånger kan varje sten vara 
tyngre än en mansbörda. Detaljer som kantkedjor. 
De kan liknas vid pyramider, som är från samma 
tid, och har ofta en monumental form. 
Skärvstenhögar – avfallshögar med skörbrända 
stenar från härdar. Hällristningar – figurer och 
skålgropar (små gropar) ristade på berg och block. 

• Bronsålder och äldre järnålder – stensättningar 
med fyllning av grova stenar, flack profil och 
varierande form. Kan ha konstruktionsdetaljer som 
kantkedja. Boplatserna ligger ofta ute i sluttning-
arna av de öppna dalgångarna, under matjorden.

• Folkvandringstid – fornborgar utmed de viktigaste 
vattenfarlederna och tillflyktsborgar i skogen.

• Yngre järnålder – gravfält med högar och 
övertorvade stensättningar. Runstenar. Hålvägar. 
Boplatser på höjder och avsatser i dalgångarna, 
överodlade, under matjorden, eller på samma plats 
som dagens by.

• Medeltid – övergivna bytomter, enstaka medeltida 
sätesgårdar.

• Historisk tid – torp, kvarnar och lämningar efter 
andra verksamheter äldre än 1850. Hyttor, gruvor, 
stenvalvsbroar och milstolpar.

Rektangulär stensättning vid Solberga i Bettna, från bronsålder eller 
äldre järnålder.

I Flens kommun finns 1751 fornlämningar och 1598 
övriga kulturhistoriska lämningar, registrerade i Forn-
minnesregistret vid Riksantikvarieämbetet. Fornläm-
ningar är lämningar efter mänsklig verksamhet som är 
tillkomna i äldre tid och som speglar forna tiders bruk. 
De ska vara varaktigt övergivna. 

Fornlämningar omfattar lämningar från stenålder fram 
till 1800-talet. Från stenålder märks fyndplatser för 
stenyxor och från bronsålder och järnålder finns mer 
än 1200 gravar i form av rösen och stensättningar. Till 
senare delen av järnålder och vikingatid hör mer än 
200 gravfält, ett 70-tal högar och ett 50-tal fornborgar 
som ligger invid vattenfarleder och färdvägar samt 18 
runristningar. Fornlämningarna och ortnamnen visar hur 
dagens bygd tog form.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen, KML 
2 kap. Den som bygger är skyldig att i god tid ta reda på 
om fornlämning berörs. Målet är att fornlämningar ska 
undvikas och bevaras för framtida generationer. 

I Fornminnesregistret finns en stor grupp med lämningar 
som registrerats som ”Övriga kulturhistoriska lämningar”. 
Det är lämningar som är yngre än 1850 eller som av 
andra skäl inte klassas som fornlämningar, till exempel 
många torp, äldre vägar och kolbottnar. 

År 2014 fick vi en ny kulturmiljölag i vilken det inför-
des en tidsgräns som säger att en rad lämningar som 
tidigare klassats som övriga kulturhistoriska lämningar 
utgör fornlämning om de är äldre än 1850. Det innebär 
att torp, kvarnar och gruvor som är varaktigt övergivna 
ska klassas som fornlämning om de anlagts före 1850. 
Merparten ”övriga kulturhistoriska lämningar” har inget 
egentligt lagskydd men är ofta av stor betydelse på 
det lokala planet genom att de berättar om äldre tiders 
seder och bruk. De är många gånger spännande platser 
som är värda att bevara och vårda.

Uppgifter om fornlämningar finns i FORNSÖK, Riksanti-
kvarieämbetets digitala fornminnesregister som är öppet 
för alla att söka i. 
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Vid Stavs gård i Mellösa finns många byggnader med olika funktioner. De rödfärgade husen är ett viktigt inslag i landskapsbilden.

Byggnader och verksamheter
På landsbygden finns också byggnader uppförda för olika 
verksamheter, till exempel för offentlig verksamhet som 
skolor men också verkstäder och byggnader för produk-
tion av jordbruksprodukter och andra varor som kvarnar, 
smedjor och mejerier. I järnvägssamhällena uppfördes 
stationsbyggnader, småindustrier och villasamhällen. I 
Malmköping visar militära byggnader som förläggnings-
baracker och handelsgårdar på en annan typ av bebyg-
gelse som utformats för sitt ändamål. 

Flens stad har vuxit fram under 1900-talet med stads-
plan, offentliga byggnader, affärer och industrier samt 
villaområden. Övriga tätorter, Hälleforsnäs, Mellösa, 
Malmköping, Sparreholm, Skebokvarn, Vadsbro och 
Bettna visar på bebyggelse från den tid då orterna växte 
fram och från de verksamheter som varit tongivande på 
orten.

Bebyggelsen är ett bärande inslag såväl på landsbygd 
som i tätbebyggda områden. Olika miljöer, från byar och 
gårdar till tätorter och sommarstugeområden uppvi-
sar byggnader av olika karaktär och ursprung. De har 
utformats efter funktion, ekonomiska förutsättningar 
och tidens stilideal. Landsbygden i Flen uppvisar ett rikt 
byggnadsbestånd, många hus har bevarat en ålderdomlig 
och ursprunglig karaktär från tiden före jordbrukets 
skiftesreformer under 1700- och 1800-talen. 

De äldre byggnaderna representerar kulturhistoriska 
och byggnadshistoriska värden. De berättar om olika 
aspekter från byggnadsteknik till gårdens organisation 
och drift. I Flens kommun finns också många herrgårdar 
med påkostade och arkitekturhistoriskt intressanta 
byggnader från 1600-talet fram till tidigt 1900-tal. Flera 
är byggnadsminnen och av nationellt intresse.
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Kulturlandskapet speglar historien

Sedan inlandsisen försvann och de första landområdena torrlades har 
människor vistats i Flen. Människornas verksamheter har format jordbruks-
bygder, skogsbygder, kommunikationsnät, byar och städer. Vissa epoker och 
historiska processer har mer än andra präglat dagens landskap. Några epoker 
ligger dolda under torven och kräver expertögon för att bli synliga. 

Inledningsvis var det landskapet som utgjorde ramarna för människans livs-
föring. Med tiden kom människornas aktiviteter och samhällsutvecklingen att 
driva förändringen av landskapet. Förståelsen för kulturlandskapets framväxt 
är en del i att utveckla och förändra kulturmiljön på ett hållbart sätt. Här 
beskrivs huvuddragen i den kulturhistoriska utvecklingen i Flen. 

På Historiska museet i Stockholm finns runt 
100 yxor från Flens kommun. 

Överst till höger syns en trindyxa i bergart 
från äldre stenålder från Lövsäter i Mellösa. 
http://www.historiska.se/data/?bild=342789

Överst till vänster: Den båtformiga 
stenyxan har hittats i Bettna och hör 
till stridsyxekulturen i början av yngre 
stenålder. http://www.historiska.se/
data/?bild=342962 

Nertill till vänster: Den tunnackiga flintyxan 
ingick i ett depåfynd om fyra yxor från yngre 
stenålder, hittade nära Skiringe i Mellösa. 
Flintyxan är importerad från södra Sverige. 
http://www.historiska.se/data/?bild=224907

Foton från Statens historiska museum, de 
digitala samlingarna.
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Strandlinjen 6 000 och 4 000 år före Kristus. Under en period av 2 000 år ledde landhöjningen till att stora delar av Flens kommun torrlades.

Ett föränderligt landskap
Flen ligger mitt i Sörmland på den Sörmländska sjö-
platån som är ett böljande landskap med uppodlade 
dalgångar, lövskogar och med ständiga utblickar över 
områdets många sjöar. Landskapet har fått sin form 
genom inlandsisen och landhöjningen som skapat sprick-
dalar och grusåsar som går från nordväst till sydost, i den 
riktning som inlandsisen hade när den drog sig tillbaka. 

Landskapet brukar benämnas för mosaiklandskap vilket 
speglar att det är mycket varierat med smala och breda 
sprickdalar och både stora och mindre bergshöjder. I 
dalgångarnas botten dominerar sedimenterade lerjordar 
som idag är viktig odlingsmark och sidorna består av 
urberg med moränjord i sluttningarna. På höjdkrönen går 
berget i dagen. Kvar i de djupa sprickdalarna finns ett 
glittrande band av sammanlänkade sjöar. 

Landhöjningen är en process som fortfarande pågår och 
som inneburit att marken torrlagts successivt. Bland de 
områden som torrlades tidigast i Södermanland ingår de 
högsta bergen i Mälarmården i norra Flen. Till en början 
bildade bergskrönen en gles arkipelag. Med tiden blev 
landområdena större och små öar blev till stora öar med 
breda fjärdar emellan. Landhöjningen innebar att vatten-
vägarna grundades upp och förlorade sin betydelse. 

Områdets sjöar tillsammans med dalgångar och åar visar 
var de förhistoriska farlederna gick. Med tiden kom 
färdvägar på land att få allt större betydelse.

I Flens kommun finns flera rullstensåsar, det vill säga 
isälvsavlagringar av lättare jordarter som grus och sand 
som avsatts under inlandsisens täcke. När rullstens ås-
arna torrlades genom landhöjningen framträdde de som 
band genom landskapet och de fick tidigt stor betydelse 
som kommunikationsstråk genom Södermanland. De vik-
tigaste åsarna genom Flen är Badelundaåsen med delen 
Kjulaåsen som sträcker sig ner mot Dunker, Strömsholms-
åsen med Malmköpingsåsen, Årdalaåsen, Husbymalmen, 
Bettnaåsen och Tolmon, en del av Katrineholmsåsen.

Berggrunden är inte bara en av de komponenter som 
format landskapet utan den är också en viktig natur-
resurs som har haft stor ekonomisk betydelse genom att 
det finns flera viktiga mineralstråk i Flen. De järnmalms-
förande stråken har gett upphov till flera gruvor, framför 
allt i Dunker och Lilla Malma men också i västra Bettna.

De naturgivna förutsättningarna och landhöjningens 
påverkan på landskapet har skapat ramarna för männi-
skornas verksamheter.
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Från jägare till bönder – de första 5 000 åren
För 9 000 år sedan, 7000 före Kristus, hade de högsta 
bergshöjderna i Mälarmården torrlagts. Mälarmården är 
det höglänta skogbeväxta området som skiljer Mälarens 
slätter och det inre sjölandskapet. De norra delarna i 
Flen ligger på nivåer mellan 70 och 85 meter över havet 
och området hade inledningsvis karaktär av en gles 
skärgård. Mälarmården var tillsammans med Södertörns 
och Kolmårdens höjder de första större sammanhängande 
landområdena i Södermanland. I Dunker, Lilla Malma och 
Mellösa finns många yxor från äldre stenålder som visar 
att människor vistades i området så fort landet höjdes ur 
havet. De levde på att samla och jaga. Undersökningar 
av boplatser från tiden 7000–5000 före Kristus visar att 
säljakt var en viktig del i näringsfångsten. 

I fornminnesregistret finns det registrerat drygt 200 
fyndplatser och tre fyndsamlingar med bland annat 
stenåldersfynd på hembygdsgårdar. I Flenmonområdet i 
Mellösa och i norra Dunker i kanten av Mälarmården men 
också på höjdområden söder om Flen har det kommit fram 
fynd från äldre stenålder, till exempel enkla trindyxor, 
lihultsyxor och fynd av kvarts, den sten som användes till 
verktyg då den gick att hitta lokalt. Exempel på platser 
där det hittats yxor från äldre stenålder är Ekeby i Dunker, 
Hagtorp, Lida och Kroksäter i Lilla Malma samt Rökärr i 
Mellösa. På några platser har det även påträffats impor-
terad flinta som visar på kontakter med södra Sverige. I 
samband med en arkeologisk utredning för en ny förbi-
fart för väg 55 förbi Flen påträffades sammanlagt fem 
bopaltser från äldre stenålder. Det visar att det finns goda 
förutsättningar att hitta fler boplatser i området.

Landhöjningen fortskred och Flentrakten fick successivt 
karaktär av innerskärgård med stora öar och landmassor 
präglade av fjärdar och djupa vikar. Havet var rikt på fisk, 
säl och skaldjur och på de större öarna fanns landlevande 
djur och ätliga växter, bär och nötter. Människorna 
livnärde sig som fiskare, jägare och samlare. Specialin-
venteringar inom avgränsade områden och arkeologiska 
utredningar har under de senaste decennierna visat att 
det finns ett stort antal oregistrerade boplatser från 
stenålder.

Stenåldersboplatser är underrepresenterade i befintliga 
register, även om några boplatser undersökts. Fynd 
och undersökningar visar på ett intensivt och varierat 
utnyttjande av skärgårdslandskapet. Människor var inte 
bofasta, utan flyttade runt mellan olika platser under 
året. Det fanns tillfälliga lägerplatser för familjer eller 
jaktlag, medan andra platser var mötesplatser för årliga 
sammankomster, ceremonier och handelsutbyten. Detta 
levnadssätt dominerade under hela äldre stenålder, fram 
till cirka 4000 före Kristus.

Yngre stenålder börjar runt 4000 före Kristus vid den 
tid då människor blev bofasta och boskapsskötsel samt 
jordbruk introducerades. Tiden kallas ibland för bonde- 
stenåldern. Vid denna tid hade landhöjningen lett till 
att Flen nästan hade den landform som området har idag 
med det tillägget att det fanns betydligt fler sjöar och de 
var större. Ibland bildade de sammanhängande fjärdar. 

Boplatser från denna tid har påträffats vid Ekeby i 
Dunker, vid Hagtorp, Lida, Kroksäter och Domarhagen i 
Lilla Malma, vid Rökärr i Mellösa och vid Broby i Bettna. 
Jordbruket skedde genom svedjebränning och hackbruk 
på sandiga och grusiga marker. Utmed Malmköpings- 
åsen och på excercisheden i Malmköping finns flera 
fyndrika boplatser från denna tid. Bland fynden märks 
stenyxor, malstenar och keramik. Det finns också flera 
kända gravar från denna tid, med stridsyxekeramik bland 
annat från Malma hed och Hyltinge kyrka. De döda hade 
begravts obrända och fått med sig gravgåvor som keramik-
kärl och yxor. Graven vid Hyltinge kyrka innehöll miniatyr- 
yxor vilket talar för att det var en barngrav. 

Från senare delen av stenåldern har det påträffats 
boplatser som hör till den gropkeramiksa kulturen vid 
Hyltinge kyrka och på Ådön i Båven. Utmed Yngarens 
norra strand vid Broby, Stenstorp och Källsta har det 
påträffats flera yxor och enstaka avslag av flinta som hör 
hemma i yngre stenålder.

KULTURGRUPPER UNDER YNGRE STENÅLDER

• Trattbägarkulturen har fått namn efter sina 
trattbägarformade keramikkärl och är den äldsta 
jordbrukarkulturen. De odlade säd och höll boskap. 
Keramiken är rikt ornerad med streckmönster. 
De följs av stridsyxekulturen och den grop- 
keramiska kulturen. 

• Stridsyxekulturen har fått namn efter sina 
båtformade yxor och var en jordbrukande och 
boskapshållande grupp. 

• Gropkeramikerna fanns i östra Sverige. Deras 
keramik med rundade bottnar och gropdekoration 
har gett namn åt kulturgruppen. Fiske och 
sälfångst var en viktig bas. Bland redskapen märks 
slipade flint- och bergartsyxor s k tjocknackiga 
yxor och mejslar.



Kartan visar strandlinjen 5 000 f.Kr. i slutet av äldre stenålder.  
Kartan visar också kända fyndplatser för fornfynd, 

främst stenyxor som kan dateras till hela stenåldern
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Boskapskötande bönder  
under bronsålder och äldre järnålder
Stenålderns extensiva odling fortlevde in under brons- 
åldern, 1800 – 500 före Kristus. Landhöjningen fortsatte 
och gav ett tillskott av ny mark i form av lerjordar 
i dalgångarna som möjliggjorde en mer omfattande 
betesdrift. En framgångsrik djurhållning samt odling låg 
till grund för bronsålderns små hövdingadömen. 

Fynd av yxor med skafthål och skäror av flinta och 
brons berättar om röjning av skog och skördearbeten. 
Brända ben visar att man höll boskap som får, getter och 
nötkreatur men även hästar. Även om landhöjningen till 
största delen var avslutad i Flens kommun så fanns det 
många fler sjöar än idag. En del grundades upp redan 
under bronsålder och järnålder medan andra fanns kvar 
in i historisk tid då de försvann genom utdikningar. 
I dalgångarna fanns bördiga grässlätter som skapade 
förutsättningar för att boskapshjordarna kunde öka.

Bronsålderns gravar i form av ensamliggande rösen och 
stensättningar på bergshöjderna vittnar tillsammans med 
skärvstenshögar (avskrädeshögar på boplatserna) om 
var bronsåldersböndernas centrala bygder låg. Fornläm-
ningarna visar på särskilt täta bosättningsområden runt 
sjön Dunkern, utmed Malmköpingsåsen från Lilla Malma 
till Hyltinge, på Hyltingeö, utmed dalgångarna i Årdala 
och södra Helgesta. I Vadsbro, Bettna och Blacksta tycks 
all mark ha tagits i anspråk. På många platser ligger 
det monumentala gravrösen som vänder sig ut mot 
farlederna på vattnet, till exempel utmed Långhalsens 
och Båvens vattensystem. Det finns också gravfält med 
gravar från bronsålder och äldre järnålder. Några av 
områdets fornborgar är troligen inhägnade kultplatser 
från bronsålder. Det gäller minst en av fornborgarna på 
Hyltingeö där vallen omger ett stort gravröse. 

Bronsålderns bosättningsmönster fortsatte in i början av 
järnålder och många stensättningar kan dateras till både 
bronsålder och äldre järnålder. Fornlämningarna visar att 
skogsbygderna i Mälarmården och moränhöjderna i Flen 
och norra Forssa och Vadsbro var glest befolkade under 
stora delar av bronsålder och järnåldern. 

Gemensamt för både bronsåldern och järnåldern är 
att det finns få kända boplatser i området. Utifrån 
undersökningar i andra delar av Södermanland vet vi 
att bronsålderns boplatser tycks ligga i nedre kanten av 
moränhöjderna, på lite lättare jordarter. Under brons-
åldern tycks de låglänta betesmarkerna ha varit den 
viktigaste produktionsmarken. 

Under äldsta järnålder (500 f Kr – 400 e Kr) skedde stora 
tekniska, sociala och organisatoriska förändringar som 
innebar att jordbruket utvecklades. Markindelningen fick 
fastare former med avgränsade åkrar, stabila boplatser 
och former för uppdelning av ägor. De lätta jordarna i 
sluttningarna brukades alltjämt medan låglänta marker 
fortsatte att betas och användas för slåtter. 

Jordbruket fick allt större betydelse och på flera plat-
ser är det känt att boplatserna flyttade ut i det öppna 
landskapet så att de hade kontakt med sjöstranden. Det 
var vanligt att bebyggelsen flyttade runt i landskapet och 
därför kan bosättningarna täcka stora ytor i dalgångarna.

Genom boplatsernas långhus, med flera funktioner under 
ett tak, vet vi att man började stalla djuren och fick 
bättre möjligheter att samla gödsel för spridning på 
åkermarken. Det bör med tiden ha medfört en bättre 
avkastning. Stallningen innebar också att slåttermarkens 
betydelse blev viktigare då det blev nödvändigt att samla 
in hö för vinterhalvåret. Skogsmarken fungerade också 
som betesmark, men även för jakt och som råvarukälla.

Järnet innebar stora teknologiska fördelar på många sätt. 
Bland annat kunde åkrarna bearbetas med järnskodda 
årder som drogs bakom dragdjur. I norra Flen finns 
kolningsgropar som antas höra samman med förhistorisk 
järnframställning. 

Många av de ortnamn som är i bruk idag och även vägar 
har sina rötter i äldre järnålder vilket bland annat märks 
genom att vägarna passerar tätt inpå gårdar med grav-
fält som började anläggas under äldre järnålder.

Gravröse från bronsålder vid Solberga i Bettna.



Kartan visar strandlinjen 2 000 f.Kr., vid bronsålderns början.  
På kartan syns också de mest karaktäristiska fornlämningarna  

från bronsålder som hällristningar, rösen, skärvstenhögar  
och stensättningar som även kan höra hemma i äldre järnålder.
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Stormännens tid  
– folkvandringstid och yngre järnålder
Under yngre järnålder (550–1000 e.Kr.) förändrades 
bosättningarnas läge och antal, samtidigt som jordbruk 
och djurhållning byggde vidare på äldre traditioner. 
Gamla gravfält övergavs och nya kom till. Bosättning-
arna flyttade till nya framträdande lägen på höjder mitt i 
eller i kanten av dalgångarna.

Vid övergången från äldre till yngre järnålder påverkades 
även Södermanland av efterdyningarna av romarrikets 
fall. Under folkvandringstid, år 400–550, var samhället i 
rörelse. Boplatser upphörde eller flyttade på sig och det 
uppfördes också ett stort antal fornborgar. Av Sörmlands 
250 fornborgar ligger ett 40-tal i Flens kommun. Mer-
parten av fornborgarna kan dateras till folkvandringstid 
och ligger utmed sjösystemen på strategiska platser med 
siktlinje till nästa fornborg. De kallas farledsborgar eller 
bevakningsborgar. Andra ligger undandraget i skogsmar-
ken och är tillflyktsborgar. Flera har haft höga murar av 
kallmurad sten och varit svårintagliga. Några har inre 
konstruktioner som visar på bosättningar inom murarna.

I Mellösa hittades 1933 ett trähjul, det så kallade 
Mellösa-hjulet. Det har daterats till cirka 500 e.Kr. och 
är därmed det äldsta trähjulet i Sverige.

Folkvandringstiden följdes av vendeltid, år 550–800, 
som fått namn efter ett båtgravfält med spektakulära 
krigarutrustningar i Vendel i Uppland. På 540-talet 
härjade justinianska böldpesten och ungefär samtidigt 
bidrog vulkanutbrott till att det inleddes en kallare 
period som varade i närmare 100 år. Dessa katastrofer, 
sjukdom och svält, ledde med största sannolikhet till en 
befolkningsminskning även i Mälardalen.

Samtidigt växte det fram flera maktcentrum i Mälar-
dalen, att likna vid små kungadömen. Det uppstod en 
stormannaklass som manifesterade sin ställning genom 
stora högar, gravfält och stora långhus. I Blacksta finns 
en monumental storhög, Kung Blackes hög som visar på 
en centralplats under yngre järnålder. Flertalet av Mälar- 
dalens största gravhögar har daterats till slutet av 500-
talet och 600-talet. Stormannagårdarna och gravfälten 
fortsatte att användas in i vikingatid. 

Under vikingatid, år 800–1066, placerades gravfälten 
med högar och stensättningar invid gårdstunet där den 
medeltida byn sedan växte fram. Ortnamnen lever kvar 
från denna tid och berättar om bygdernas historia. Invid 
byar med namn som slutar på -sta och -by, som Malsta, 
Blacksta, Helgesta, Frändesta, Lundby, Sundby, Ekeby 
och Mälby finns det gravfält från yngre järnålder. 

Andra ortnamn vittnar om administrativa centrum, till 
exempel Tuna, Berga och Husby. När den administrativa 
indelningen fick genomslag och hur den organiserades är 
inte helt känt men i slutet av yngre järnålder utformades 
en indelning i hundare och skeppslag i Mälardalen som 
byggde på militära, religiösa och rättsliga funktioner. 
Samtidigt infördes seden att hålla ting.

Under vikingatid inleddes en era av runstensresande som 
var en del i stormannaätternas sätt att manifestera sin 
ställning. I Flens kommun finns 18 av Södermanlands 
läns 286 runristningar, varav flertalet tillkommit under 
perioden 1025–1075. Merparten står invid äldre färd-
vägar. Hälften står i trakten av Blacksta och Vadsbro 
och visar på traktens ställning som fäste för några av 
Södermanlands mest betydande ätter. 

Mot slutet av vikingatiden inleddes religionsskiftet till 
kristendomen, vilket kan ses på runstenarna, där flera 
uppvisar såväl hednisk symbolik som kristna kors. Det 
finns också gravhögar som rymmer kristna jordbegrav-
ningar i öst-västlig riktning. På de stora vikingatida 
gårdarna har det funnits ett harg, en kultplats för 
hedniska riter och offer. I området finns flera gårdsnamn 
som visar på offer- och kultplatser som vi i Skedevi och 
Viby, lunda-namn, till exempel Hedenlunda men också 
gudanamn som i Frönäs. I slutet av vikingatid byggdes 
troligen stavkyrkor, även om det inte påträffats sådana. 
Det var troligen den lokale stormannen som initierade 
det första kyrkobygget. 

Kung Blackes hög i Blacksta, den största högen i Flen.



Kartan visar Flen under yngre järnålder med kyrkplatser, storhögar,  
gravfält, fornborgar och runstenar. Strandlinjen visar vattennivån 

vid år 500, då det fanns fler sjöar och många sjöar var större.
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Medeltiden – samhällsbyggandets tid
I början av 1100-talet bildades Strängnäs stift och 
sockenbildningen tog form. Kyrkobyggandet i Flen 
inleddes på allvar och flera av kommunens kyrkor har kvar 
delar från den tid de uppfördes under 1100-talet. Kykorna 
blev nya inslag i landskapet som fortfarande idag är 
viktiga landmärken. Kyrkorna blev sockencentra och den 
plats där invånarna gravlades. Det uppfördes prästgårdar 
vars utformning finns beskriven i landskapslagen där det 
angavs hur många hus en prästgård skulle omfatta. 

Kronan införde beskattning av jordinnehav och utveck-
lade den administrativa kontrollen. Bytomter och 
jordbruksmark reglerades och taxerades. Kyrkoherden 
fick rollen som både kronans och kyrkans representant. 
Prästens makt blev stor då han fick sin försörjning av 
det tionde som ålades skattebönderna.

Kyrkan, frälset och kronan var nära lierade och blev 
med tiden stora jordägare vid sidan om de självägande 
bönderna. I Flen finns flera exempel på medeltida sätes-
gårdar som levde vidare som säterier på 1600-talet. 

Under åtminstone medeltidens första hälft expanderade 
bygden in i utmarken. I skogsbygden fanns tillgång 
till ny mark som bröts upp och kom att bilda små 

ensamgårdar. En del av skogsmarkens gårdar började som 
fäbodar. Denna kolonisation syns idag i ortnamnsändel-
ser av typen -torp, -sätter och -hult med flera. I norra 
Dunker och Mellösa men även i skogsmarken i Årdala och 
Forssa finns det exempel på gårdar som troligen tillkom-
mit under medeltid.

I de centrala jordbruksbygderna låg den medeltida 
bebyggelsen kvar på ungefär samma platser som under 
slutet av järnåldern, där de även ligger idag. Gårdarna 
var samlade som klungbyar eller radbyar. Många gånger 
låg byn mitt i inägan, åkermarken, som i större delen av 
Sörmland var indelad i två gärden. Jordbruket bedrevs i 
form av tvåsäde, vilket innebar att det så kallade första 
gärdet odlades år 1 medan det andra gärdet vilade. 
Nästkommande år, år 2, odlades det gärde som vilat året 
innan. På det gärde som låg i träda skördades först hö, 
därefter fick kreaturen beta på vallen.

Jordbruksmarken var solskiftad enligt devisen ”tomt 
är tegs moder”. Solskiftet stadgades på 1300-talet och 
innebar att om en fjärdedel av ägarna i en by önskade 
solskiftet så skulle det genomföras. Talesättet berättar 
att gårdstomterna lades ut efter varandra, med en bredd 
som motsvarade gårdens innehav i byn. Tomtens ordning 

Bettna kyrka uppfördes på 1100-talet och omges av ett administrativt sockencentrum.



Kulturlandskapet speglar historien 23

i byn och bredd bestämde sedan ordningen och bredden 
på åkertegarna som lades ut som smala band inom 
åkergärdena. På en del platser kan man än idag se spår 
i markerna efter de medeltida tegarna. Odlingssystemet 
förutsatte att åkrarna odlades gemensamt för att inte 
någon annans gröda skulle skadas. Systemet med sol-
skifte levde kvar fram till 1700-talets storskifte. Under 
medeltiden infördes dikning som en jordförbättrings-
metod, regler för dikning återfinns i Södermannalagen. 
Dikningen ökade avkastningen och ledde till att ny mark 
kunde odlas upp.

I Södermanland fortsatte man att bruka jorden med 
årder fram till senmedeltid. Först under 1500-talet tycks 
det som om plogen blev vanligare. Med plogens inträde 
förändrades landskapsbilden. Det blev möjligt att odla 
upp de styva lerjordarna i dalgångarna och mark som 
tidigare varit ängsmark blev åker. 

Medeltiden präglades också av stora epidemier där diger-
döden, pesten, kom till Sverige från Svarta havs-området 
vid mitten av 1300-talet. Pesten kom att drabba Sverige 
uppåt ett 20-tal gånger från 1350 till tidigt 1700-tal. 
Digerdöden är namnet på den pest som drabbade befolk-
ningen år 1350. 

Exakt hur många som dog är oklart men forskningen 
säger att mellan 30 och 40 procent av befolkningen dog. 
Gårdar och hela byar drabbades hårt och ödelades. Om 
40 % av folket dog så skulle det innebära att av Flens 
11 socknar så blev fyra helt ödelagde inom ett år. Ju 
mer tättbefolkat ett område var desto fler döda. Kanske 
klarade sig avlägset liggande gårdar bäst. Digerdöden 
men även flera efterkommande pestepidemier innebar 
att stora delar av landsbygden ödelades och det uppstod 
en agrarkris. Samtidigt innebar ödeläggelsen att antalet 
kreatur kunde öka på de övergivna markerna.

Kyrkans roll och ställning stärktes av pestepidemierna. 
Folket trodde att det var Guds vrede över människornas 
synder som orsakade pesten. Pesten har även påverkat 
den medeltida kyrkokonsten där sjukdom och död är ett 
återkommande tema. 

I Södermanland fanns flera kloster, både munk och 
nunnekloster som var viktiga institutioner under medel-
tiden. Närmast Flen låg Julita cistercienserklostret som 
med tiden kom att äga mer än 200 hemman, så kallade 
klosterhemman, bland annat Harlinge i Bettna. Ett annat 
exempel är Ålspånga i Bettna som låg under Vadstena 
kloster från 1395 till reformationen då det hamnade i 
Kronans ägo. Klostren stod för ett stort tekniskt kun-
nande och bidrog till att en rad verksamhetsområden. 

utvecklades, till exempel jordbruket, finsnickeri, 
stenhuggeri och kvarndrift. De anlade klosterträdgårdar, 
bedrev utbildning och bidrog till nya kunskaper inom 
läkedomsområdet.

Under medeltid växte det fram en aristokrati med 
många adelsmän som också blev stora landägare. Det 
bildades en rad gods i Sörmland där det uppfördes 
ståtliga sätesgårdar med monumentala stenhus. Adhöö 
(Ådö), Slaethammar (Stenhammar), Lagmansö och Akirö 
(Åkerö) är exempel på några platser där det uppfördes 
stenhus under 1300- och 1400-talen. 

Den administrativa indelningen i Sverige förändrades, 
hundare, en tidigmedeltida administrativ indelning, 
ersattes av begreppet härad. I Sörmland fanns 13 
härader som sedan omfördelades till 10. Härad fungerar 
fortfarande idag vid förvaltning av häradsskogar. De 
södra delarna av Flen, Bettna, Blacksta och Vadsbro 
socknar ingick i Oppunda härad medan de övriga ingick 
i Vilåttinge härad. Villåttinge härad finns omnämnt i ett 
brev från 1275 som rör Mora gård i Dunker. Villåttinge 
tingsplats låg åtminstone från 1500-talet vid länsmans-
gården i Lilla Malma, sedermera Malmköping. Oppunda 
härad omnämns i ett brev från 1329 och tingsplatsen ska 
ha legat i närheten av Vadsbro kyrka under medeltiden. 
Tingsplatsen flyttades till Stensjö i Stora Malm på 1700-
talet och till Katrineholm i slutet av 1800-talet.

I Vadsbro kyrka finns kalkmålningar från 1400-talet. Här syns 
Liemannen, en ständigt fruktad besökare under medeltiden.
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Reformationen och säteribildningarnas tid 
1500–1600-talet

Efter att Gustav Vasa kommit till makten och reformatio-
nen genomförts stängdes klostren och deras godsinnehav 
övergick till kronan eller kyrkan. Samtidigt ökade antalet 
gods och jordbruket genomgick en rad förändringar. 
Utdikningarna ökade och våtmarker dikades ut i allt 
större omfattning. Bland grödorna dominerade kornet 
fram till 1500-talet för att sedan minska till förmån för 
rågen. 

Gustav Vasa drev även igenom en mer kontrollerad 
beskattning av landinnehavet till kronans förmån. Vid 
Gustav Vasas död blev sonen Karl hertig över bland 
annat Södermanland. Han kom att ta aktiv del i en rad 
verksamheter, bland annat var han mycket intresserad 
av och utvecklade gruvnäringen och järnbruksverksam-
heten i Södermanland. Efter Johan III:s död blev hertig 
Karl kung Karl IX. När han dog lät hans hustru, änke-
drottningen Kristina uppföra ett spektakulärt slott vid 
Vibyholm som hon tidigare fått i gåva.

De geometriska jordeböckerna från 1600-talet är våra äldsta kartor. Här syns en geometrisk avmätning av Näs by i Dunker från 1630-talet. Byn 
bestod av tre gårdar som avhystes under 1800-talet, troligen då Ekensholm lade om driften till fler statare. 

Under 1600-talet skapades den svenska stormakten och 
behovet av militära och civila tjänstemän ökade. Efter-
som det var ont om kontanter så utvecklades säteribild-
ningen, ett system som introducerats under 1500-talet 
med förläningar av jordegendomar. I slutet av 1500-talet 
och i början av 1600-talet utformades ett regelverk för  
säterier som bland annat angav hur de skulle vara 
bebyggda. Säteribrevet innebar skattebefrielse för jord- 
ägaren men förutsatte att det uppfördes en ståndsmässig 
säteribyggnad inom ett visst antal år. 

Säteribildningen skedde framför allt i landskapen nära 
huvudstaden och Sörmland är ett av de landskap som 
påverkats i störst utsträckning. Förläningen innebar 
att jordägaren ensam kunde styra över ett helt område. 
Herrgårdarnas jordbruk organiserades med arrendegårdar 
med landbor som betalade arrende till jordägaren och 
torpare som gjorde dagsverken på godset. 

Näs bytomt med tre gårdar
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Landskapsbilden förändrades, ståtliga herrgårdar 
anlades, ibland på grunderna av en medeltida sätesgård. 
Gårdsanläggningarna uppfördes med inspiration från 
kontinenten och enligt renässansens ideal om palats- 
byggen. Det anlades alléer, trädgårdar, parker och 
djurgårdar för jakt. Det var också vanligt att byar 
på den frälseägda marken avhystes och den tidigare 
frälsebonden blev statare eller torpare på utmarken. På 
höjder eller i kanterna av de vidsträckta åkrar som omger 
herrgårdsmiljöerna finns de avhysta bytomterna kvar 
och ibland finns det kvar husgrunder och källargrunder. 
Exempel på detta finner vi vid Ekensholm i Dunker där 
Näs by legat nära sjön Dunkern och vid Vibyholm där 
Viby bytomt är övergiven.

Under 1600-talet inleddes en kartläggning av landet 
med syfte att kunna ta ut rätt beskattning. Dessa kartor 
kallas för geometriska jordböcker och visar inägomark, 
antal gärden och gårdar i byarna samt eventuella under-
lydande torp. Kartorna berättar om jordbrukslandskapets 
indelning, vägar, kvarnar och byarnas placering. 

Jordbruksskiften och befolkningstillväxt 
1700–1800-talet

I slutet av 1600-talet, 1686, genomförde Karl XI en 
reduktion som innebar att skattefriheten för ett stort 
antal säterier drogs in, det infördes också ett förbud mot 
att anlägga nya säterier. De säterier som behöll sin skat-
te-frihet fortsatte att utveckla herrgårdsanläggningarna. 
Under 1700-talet tillkom nya huvudbyggnader, uppförda 
i tegel och med reveterade fasader. Byggnaderna ritades 
av namnkunniga arkitekter och landskapet planerades 
med raka alléer och trädgårdar. Det blev också van-
ligt att förmögna affärsmän förvärvade egendomar i 
Mälardalen. 

Under 1700-talet och 1800-talet genomgick den bonde- 
ägda åkermarken och även frälsejorden flera skiften. 
Målet var att effektivisera jordbruket, varje gård skulle 
ha åker, äng och utmark i sammanhängande skiften och 
dessa skulle ligga i anslutning till respektive gård. 

Storskiftet kom först, vid mitten av 1700-talet. Tegar 
skulle föras samman så att varje gård hade högst fyra 
skiften. Storskiftet berörde den inhägnade åkermarken 
och ängen. Skogsmarken fortsatte i regel att ligga sam-
fällt. Skogen var en gemensam råvaruresurs där uttaget 
av ved, timmer och jakt var reglerat efter gårdens andel 

i byn. Under sommaren, fram till att höet skördats, 
betade djuren på skogen. 

I början av 1800-talet genomfördes enskiftet som inne-
bar att all mark samlades till ett skifte och tanken var 
att gården skulle placeras mitt i åkermarken. Enskiftet 
fick inget större genomslag i Södermanland utan var 
mer vanligt i slättområden. År 1827 beslutades om Laga 
skifte som var en kompromiss mellan Storskiftet och 
Enskiftet. Det resulterade i att varje gård fick inägor och 
utmark samlade till några få skiften. Laga skifte innebar 
också ett självständigt brukande av utmarken som redo-
visas detaljerat i laga skifteskartorna. På flera platser 
ledde skiftet till att gårdar flyttades ut från bytomten. 

I Flen genomfördes laga skifte under 1800-talets andra 
hälft och en bit in på 1900-talet. Utflyttningen av gårdar 
och förändring av tomterna på den äldre bytomten 
ledde till att de självständiga bönderna uppförde nya 
huvudbyggnader och ekonomibyggnader. I Flens kuperade 
landskap blev många gårdar kvar på bytomten. Jordbruks-
bebyggelsen förändrades, det uppfördes stora panelade 
huvudbyggnader med verandor, och ladugårdarna försågs 
med kraftiga körbroar till höskullarna som skulle rymma 

Grinda säteri uppfördes på en framträdande höjd på avstånd från den 
gamla bytomten.
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hö för en stor djurbesättning. Samtidigt skedde tekniska 
landvinningar inom jordbruket, sjöar dikades ut, ängs-
mark plöjdes upp och mossmark i skogen odlades upp. 

I slutet av 1700-talet genomfördes en rad förändringar 
inom militärväsendet. Indelningsverket utvecklade formen 
för rotar som skulle hålla en soldat. En rote bestod av 
gårdar om minst två mantal, ett beskattningsmått på 
jord, som skulle rusta och försörja en soldat. Det sattes 
upp regler för soldattorpets utförande, det skulle vara 
8x4 meter stort och minst sju stockar högt. Soldattorpen 
kom att bilda modell för många andra torp som uppfördes 
under 1800-talet. 

Befolkningsökningen och den begynnande industrialise-
ringen ledde till en ökad efterfrågan på mark. Bönderna 
upplät mark på skogen till nyetableringar av torp och 
utdikningar av mossmarker. Torparna fick göra dagsverken 
och betala i natura till bonden. Åldringar, fattigfolk och 
hantverkare fick möjllighet att uppföra backstugor. 

Den senare delen av 1800-talet beskrivs som den tid 
då man når åkerklimax. Aldrig förr eller senare har den 
totala arealen åker varit så stor. Många åkrar låg dock på 
mager jord eller utdikade kärr och utarmades på kort tid. 
Dessa jordar har idag planterats igen med gran och denna 
expansion märks framförallt genom torpbebyggelsen som 
ofta lever kvar som sommarhus.

Även herrgårdarnas drift och organisationsformer 
genomgick stora förändringar och rationaliseringar under 
1700- och 1800-talen. Från att herrgårdarna brukats 
med arrendebönder, torpare med dagsverksplikt och egna 
drängar och pigor så samlades jordbruket under huvudgår-
den. Arrendatorer och torpare avhystes och blev statare. 

Statarsystemet infördes vid mitten av 1700-talet och 
innebar att lantarbetaren fick betalt i natura och bostad. 
Systemet fick stort genomslag vid de sörmländska godsen. 
Övergången till statarsystemet hörde samman med en 
ökad animalieproduktion (kött och mjölk) där statar- 
kvinnorna arbetade som mjölkerskor och mejerskor. Vid 
godsen uppfördes mejerier som tog hand om mjölken. 
Till godsens hörde olika verksamheter och småindustrier 
som producerade varor som såldes i städerna som kommit 
närmare genom utbyggnaden av järnvägsnätet. Statarsys-
temet avskaffades formellt 1945 då det ersattes av lön.

1800-talet var en tid av stora samhällsförändringar, 
befolkningen ökade och industrialismen med innovationer 
som järnväg och ångkraft förändrade agrarsamhället i sina 
grunder. Den agrara näringens monopolställning upphörde 
och många av landsbygdens barn flyttade till staden och 
lämnade jordbruket för att bli industriarbetare.

När det gällde samhällets organisation så fördes en rad 
uppgifter över från kyrkan till sockennivå. Sockenstämman 
leddes av prästen och hade ansvar för förvaltningen av 
kyrkan, fattigvården och väghållningen. 1862 genomför-
des en kommunalrefom då rollerna delades i en kyrkoför-
samling och en borgerlig kommun. Denna ordning skapade 
grunden för kommunen som organisationsform och bestod 
fram till 1946 då riksdagen beslutade om ekonomiskt bär-
kraftiga kommuner. Under 1800-talet kom också tätorter, 
ofta samhällen som vuxit fram utifrån järnvägsstationer 
att få status av municipalsamhällen. De fungerade i stort 
som kommunerna med det tillägget att det skapades en 
särskild ordning för hälsovård och bebyggelsens utform-
ning samt för brandskyddet. I Flens kommun blev Malmkö-
ping en köping 1863 och Flen samt Sparreholm fick status 
av municipalsamhällen år 1901 respektive 1918.

Uthuslänga till statarbostaden vid Ökna i Dunker. Arbetarbostäder vid Fräkentorp i Lilla Malma.
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1900-talet – industrialismens jordbruk
Under 1900-talet gjorde maskinerna sitt intåg och jord-
bruket rationaliserades. I Sörmland fanns flera verkstads-
industrier och handelskompanier som bidrog till att nya 
jordbruksmaskiner snabbt fick genomslag. I Katrineholm 
fanns Grönkvist mekaniska verkstad, i Eskilstuna – Bolin-
der–Munktell och även Hälleforsnäs bruk levererade 
jordbruksmaskiner. Det kom nyheter som slåttermaskiner, 
höräfsor, skördetröskor och traktorer. 

Med tiden introducerades mjölningsmaskiner och bättre 
metoder för att ta hand om mjölken. Maskinerna för-
ändrade jordbruksarbetet och behovet av arbetskraft 
minskade. Statarsystemet fortsatte att vara en viktig del 
i godsens drift och många gånger levde statarna under 
svåra villkor som förbättrades under 1900-talet. Först 
1945 avskaffades statarsystemet.

De öppna åkerfälten blev successivt större genom täck-
dikningar som ledde till att många öppna diken försvann. 
Dagens stora jordbruksmaskiner vittnar om välorgani-
serade jordbruksföretag. Vallen skördas som ensilage 
och läggs i plasttäckta balar som blivit vanliga inslag i 
landskapet. Små åkertegar i kanterna av dalgångarna och 
utdikade nyodlingarna i skogsmarken har övergivits. De 
har blivit betesmark eller planterats igen. 

Trots att antalet mjölkbönder minskat hålls många hag- 
och ängsmarker öppna genom betande ungdjur och ett 
ständigt ökande antal hästar. Flera av dessa miljöer är 
utpekade som värdefull naturbetesmark och får landskaps-
stöd för att vidmakthålla det öppna, betade landskapet. 

Landsbygdens bebyggelse har fortsatt att utvecklas 
under 1900-talet. Boningshusen har moderniserats och 
uppvisar stor variationsrikedom avseende form, detaljer 
och färgsättning. Ekonomihusen är varandra mer lika och 
har genom antal och storlek en stor påverkan på land-
skapsbilden. De stora faluröda ladorna har ofta en mer 
framträdande position än boningshusen och kan ses som 
jordbrukslandskapets signum. 

I slutet av 1800-talet tillkom flera järnvägssträckor 
genom Flen och i anslutning till de viktigaste stations-
lägena växte det fram små samhällen med småindustrier. 
Det skapades nya arbetstillfällen för de som inte längre 
behövdes inom jordbruket. Närmast stationen uppfördes 
en eller två rader med villor, från 1910- 0ch 20-talen. 
Ofta placerades den viktigaste industrin, till exempel 
snickeri- och textilfabriker, nära själva stationen. Exempel 
på detta finns i Bettna, Skebokvarn och Sparreholm. 
Många av dessa industrier levde kvar långt fram på 1900-
talet och samhällena växte med nya villakvarter som 
bildade årsringar med tidstypiska villor. 

Under andra hälften av 1900-talet har merparten av 
industrierna och stationerna lagts ner och jobben ligger 
idag i de större städerna, i Flen, Katrineholm, Eskilstuna 
och Nyköping. Stationssamhällena har övergått till att bli 
lantliga villasamhällen samtidigt som samhällsservicen 
förändrats och centraliserats. Från att varje socken var sin 
egen kommun och successivt slagits samman i kommuner 
om flera socknar så bildades Flens kommun 1971 med 
Flens stad som centrum. 

Vid Trinkesta i Blacksta utgör ladugårdarna ett landmärke på de öppna fälten. Ladugårdarna kan ses som jordbrukslandskapets signatur.
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Kyrkor intar en särställning i samhället genom att de 
varit plats för den kristna trosutövningen, från kristen-
domen infördes till idag. De är kopplade till Svenska 
kyrkan som var statskyrka fram till millennieskiftet 
1999–2000. Till kyrkorna hör kyrkogårdarna som funge-
rar som begravningsplats för de flesta av oss. För många 
av oss blir de vår sista viloplats i en bygd där vi känt oss 
hemma. Kyrkorna är också de äldsta byggnaderna vi har 
i vårt land.

De visar på den medeltida administrativa indelningen 
i socknar med kyrkan som bygdecentrum. Än idag är 
kyrkorna med omgivning av kyrkby, bygdegårdar och 
livaktiga småskolor bygdens nav i stora delar av Flen. 

Som byggnadsverk är de ovärderliga, de visar på 
byggnadsteknik, äldre hantverkstraditioner, konsthisto-
riska epoker och speglar det tidigmedeltida samhällets 
idévärld och organisation. Målningarna ger oss kunskap 
om föreställningsvärld men också om dagligt liv med 
jordbruksredskap och människornas klädedräkter. De är 

Kyrkor

en av våra viktigaste källor till kunskap om och förståel-
sen för medeltidens liv.

I Flen finns 12 kyrkor som tillsammans med omgivande 
kyrkogårdar bildar värdefulla kyrkomiljöer och socken-
centrum som speglar bygdens framväxt. Med undantag 
av Hälleforsnäs kyrka, uppförd 1965, så går de tillbaks 
till 1100- och 1200-talen. Till kyrkomiljöerna hör sock-
enmagasin, klockstaplar och prästboställen som visar på 
samhällets administrativa organisation. 

Landskapet kristnades under 1000-talet, vilket runstenar 
vittnar om och liksom i andra delar av Sverige kan vi 
anta att det funnits stormän som manifesterat sin ställ-
ning genom att uppföra träkyrkor och bekänna sig till 
den nya tron. Det är därför troligt att det funnits träkyr-
kor på flera platser före stenkyrkorna. När stenkyrkorna 
byggdes gjorde en ny byggnadsteknik sitt inträde, de 
murades i sten med kalkbruk och på 1200-talet infördes 
tegelbränning vid klostren, en teknik som spreds och 
kan ses i detaljer även på de äldre stenkyrkorna.

Kyrkorna är våra äldsta byggnader. Helgesta kyrka uppfördes på 1100-talet.  
Intill vapenhuset syns ett litet fönster från den romanska epoken.
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Många kyrkobyggnader har delvis bevarat sin ursprung-
liga karaktär av en romansk kyrka från 1100-talet eller 
tidigt 1200-tal. Andra har byggts om och blivit större 
i omgångar, till exempel Dunker och Flens kyrkor har 
likheter med kyrkor som är nyuppförda på 1800-talet. 
Även i de kyrkor som byggts om finns det kvar medeltida 
detaljer som spår av målningar och små fönster. Till 
kyrkornas interiör hör också föremål från medeltid och 
senare tid som är ovärderliga konstskatter. Här märks 
tidigmedetida dopfuntar, madonna- och helgonskulp- 
turer i trä från medeltiden, predikstolar från 1600-talet, 
adelssköldar och påkostade altare. Till kyrkorna hör även 
ofta dyrbara textilier som mässhakar, altarprydnader och 
mattor. 

Många av kyrkorna har haft nära band till närmsta gods, 
godsherren kan ha varit kyrkans patronus och uppfört 
gravkor för sin släkt vid kyrkan. Flera gravkor är rikt 
utsmyckade och visar på sin samtids konstnärliga ideal.

Kyrkor med kyrkotomter och begravningsplatser skyddas 
enligt kulturmiljölagen, KML, 4 kap. och det gäller alla 
kyrkor uppförda före 1940. Vid arbeten inom dessa gäller 
tillståndsplikt enligt 4 kap. 3 §. Det innebär att när det 
ska ske arbeten inom kyrkan eller kyrkogården så ska det 
sökas tillstånd hos Länsstyrelsen.

Kyrkornas utveckling
De äldsta kyrorna uppfördes under tidigt 1100-tal i 
romansk stil och kännetecknas av rundbågar, runda 
valv, kraftiga stenväggar, små fönster och ett litet 
absidformat kor samt geometriska mönster. De katolska 
klostren bidrog till att stilen fick genomslag. Det var 
också klostren som introducerade stenbyggnadskonsten 
och murandet. Stilen tog även intryck av den lokala 
skandinaviska ornamentiken, som ses i den slingrande 
ornamentiken på många av de äldsta dopfuntarna.

Under 1200-talet gjorde den gotiska stilen sitt inträde 
och kom att påverka flera kyrkor när de byggdes om. 
Fönster och valv fick spetsbågad form, kyrkorna förläng-
des och koren förstorades ofta så att det blev lika brett 
som långhuset. Det tillkom sakristior och vapenhus.

Under 1400-talet fick flera kyrkor torn, ofta av gråsten 
nertill och tegel upptill. Det förekom också att de äldre 
tunnvalven av trä byttes ut mot rikt dekorerade tegel-
valv, till exempel Vadsbro kyrka. Fragment av medeltida 
målningar finns också i Bettna och Mellösa. De med-
eltida målningarna är av stort intresse då de speglar 

den katolska liturgin och en idévärld som var ständigt 
närvarande bland allmogen under medeltiden. Kyrkornas 
fantasifulla och levande målningar hade stor betydelse 
när det gällde att förmedla kyrkans budskap eftersom få 
kunde läsa och mässan hölls på latin.

I samband med reformationen år 1527 så förändrades 
kyrkorummet, sidoaltare och helgonbilder plockades 
undan och predikstolen infördes. Under 1600-talet 
utvecklades bruket att dekorera kyrkvalven. Valven 
bemålades med blomrankor och bibliska motiv ur nya 
testamentet, exempel på denna typ av målningar finns 
i Bettna kyrka från cirka 1610, från 1625 i i Vadsbro 
kyrkas kor och i Flens kyrka från 1640-talet. 

Under 1600-talet blev det vanligt att uppföra särskilda 
gravkor antingen utmed kyrkans sydsida eller vid öst- 
gaveln. Dessförinnan hade bygdens adelsmän låtit 
begrava sig under golvet i kyrkan. Det finns adliga grav-
kor vid Bettna, Flen, Forssa, Helgesta, Hyltinge, Mellösa 
och Vadsbro kyrkor. Gravkoret för Erik Ryning 1655 i 
Vadsbro kyrka är ett av de praktfullaste i Sörmland. Till 
kyrkomiljöerna hör även klockstaplar. Samtliga äldre 
kyrkor i Sörmland har en gång haft en klockstapel eller 
ett fristående klocktorn. Invid flera av kyrkorna står det 
kvar en klockstapel från 1600- eller 1700-talet.

Under sent 1700- och 1800-tal ledde befolknings- 
ökningen till behov av större kyrkor och ett sätt att lösa 
platsbehovet blev att uppföra ett sidoskepp på kyrkans 
norra sida, Lilla Malma kyrka visar på detta. Det förekom 
också att koret byggdes ut och flera kyrkor försågs med 
torn, till exempel Mellösa och Bettna kyrkor. 

Medeltida dopfunt i Helgesta kyrka.
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Kyrkor i Flens kommun
långhus med två valv som bemålades på 1640-talet, av 
Tovamästaren, Nils i Tuntorp. Som kor fungerar det grav-
kor som uppfördes på 1660-talet till familjen Rosenhane 
på Stenhammar. Kyrktornet stod färdigt 1795. Bland 
inventarierna märks två dopfuntar från 1100-talet som 
visar att det funnits en äldre kyrka på platsen.

Forssa kyrka, uppförd i slutet av 1200-talet eller i 
början av 1300-talet har fortfarande kvar stora delar 
av sin ursprungliga utformning. Kyrkan har två valv 
från senmedeltid. Till kyrkomiljön hör en stiglucka från 
1759 och en klockstapel från 1738. I kyrkan finns en av 
Sveriges äldsta madonnnafigurer i trä från ca 1200 samt 
en Kristusbild och en helgonbild från 1300-talet och en 
madonna från 1400-talet. I kyrkan finns också en orgel 
från 1879. 

Helgesta kyrka är från sent 1100-tal och har sedan 
byggts om och ut under framför allt 1700-talet. Kyrkans 
nordsida revs och kyrkan blev dubbelt så bred. Trots 
ombyggnationerna finns det kvar flera romanska detaljer, 
som en romansk portal och ett romanskt fönster som 
påträffades vid en restaurering 1951. Till miljön hör en 
stiglucka från 1600-talet och en klockstapel från 1641.

Hyltinge kyrka så som vi möter den idag är från 1803, 
uppförd i empirestil och ombyggd under 1900-talet. 
Delar av den ursrpungliga kyrkan från 1300-talet finns 
kvar i långhusets väggar. 1803 fick kyrkan ett torn och 
det uppfördes ett gravkor för Sprengportens familj på 
Sparreholm. 

Hälleforsnäs kyrka är en modern kyrka, ritad av arkitek-
ten Johannes Olivegren och uppförd 1965. Kyrkan har 
en enkel avskalad prägel i likhet med arkitektens övriga 
kyrkobyggnader.

Lilla Malma kyrka är från sent 1100-tal och delar av 
långhuset daterar sig till denna tid. Kyrkan har sedan 
byggts ut och om i flera omgångar, bland annat fick den 
fyra tegelvalv slagna under 1600-talet. I södra långsidan 
finns ett romanskt fönster från kyrkans äldre period. 
Stigluckan är från medeltid och klockstapeln från 1684.

Mellösa kyrka antas ha uppförts som en korskyrka under 
1200-talet. På 1600- och 1700-talen genomgick kyrkan 
flera utvidgningar då den breddades och fick ett tresidigt 
kor. I kyrkan finns rester av kalkmålningar från 1400-
talet. Till interiören hör en dopfunt från 1100-talet.

Anonyma gravstenar på Bettna kyrkogård.

Kyrkorna är spännande besöksmål som berättar om 
bygden och människorna som levt där. Interiörerna är 
ofta stämningsfulla och har stora konstnärliga värden. 
Idag är de ofta låsta men genom kontakt med kyrkoför-
valtningen går det att komma och besöka kyrkorna. 

Bettna kyrka uppfördes under andra hälften av 1100-
talet och har sedan dess byggts om i flera omgångar. 
Kyrktornet tillkom så sent som 1902. Kyrkan fick valv på 
1500-talet som bland annat uppvisar 1600-talsmålningar. 
Till miljön hör även en klockstapel från 1644 vars klockor 
flyttades tilll det nya tornet 1902. Muren runt kyrko-
gården har två stigluckor, port med tak, från 1731.

Blacksta kyrka daterar sig till 1100-talet och har, 
trots att den byggdes om redan på 1300-talet kvar sin 
medeltida prägel. Sakristian tillkom på 1500-talet och 
vid sidan om kyrkan finns en klockstapel från 1757. 
Till kyrkogården hör en stiglucka, en port i muren till 
kyrkogården som är försedd med tak och som oftast kan 
dateras till medeltid.

Dunkers kyrka uppfördes som en korskyrka under 
1200-talets senare del. Kyrkan har byggts om vid flera 
tillfällen och försågs med torn 1740. Efter den restaure-
ring som följde på en brand 1809 fick kyrkan det utse-
ende den har idag, med karaktär av en bred salskyrka. 

Flens kyrka är en salskyrka med långhus uppfört på 
1200-talet. Under tidigt 1500-tal försågs kyrkans 
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Kyrka Byggnadsår Övrigt

Bettna kyrka 1150–1199 Klockstapel – 1644, Stigluckor – 1731

Blacksta kyrka 1100–1299 Klockstapel – 1757

Dunkers kyrka 1250–1299 Gravkapell – 1928

Flens kyrka 1200–1299 Kyrktorn uppfört 1795

Forssa kyrka 1270–1349 Klockstapel – 1738, Stiglucka – 1759

Helgesta kyrka 1150–1199 Klockstapel – 1641, Stiglucka – 1600–1699

Hyltinge kyrka 1280–1319 Ombyggd i empirestil 1803, interiören ombyggd på 1900-talet.

Hälleforsnäs kyrka 1965 4 kap. KML gäller dock ej KML 4 kap. 2§ tillståndsplikt

Lilla Malma kyrka 1180–1219 Klockstapel – 1684, Stiglucka – 1100–1549

Mellösa kyrka 1200–1299 Gravkapell – 1953

Vadsbro kyrka 1100–1219 Klockstapel – 1653–54

Årdala kyrka 1100–1200 Stiglucka 1927

Byggnadsåret anger när de uppfördes, sedan dess har merparten byggts om i omgångar och förändrats. I Bettna, Blacksta, Helgesta,  
Lilla Malma, Vadsbro och Årdala finns det kvar byggnadsdetaljer av de äldsta romanska 1100-talskyrkorna.

Vadsbro kyrka byggdes på 1100-talet och troligen för-
längdes den romanska kyrkan redan på 1200-talet för att 
sedan ändras vid flera tillfällen. Kyrkans tre valv tillkom 
på 1400-talet då de även dekorerades av Albertus Pictor. 
Kyrkans kalkmålningar gör Vadsbro kyrka till en av de 
rikast dekorerade kyrkorna i Södermanland. På 1650-
talet tillkom det Ryningska gravkoret och 1719 blev 
Falkenbergs gravkor färdigt. I kyrkan finns en dopfunt 
från 1200-talet. Klockstapeln är från 1654.

Årdala kyrka uppfördes på 1100-talet och den västra 
delen samt delar av tornet är från denna tid. Kyrkan för-
längdes redan på 1300-talet och på 1500-talet tillkom 
fyra valv. I kyrkan finns ett medeltida triumfkrucifix. 

Sankt Göran och Draken i Vadsbro kyrka, 1400-talet.

Medeltida fönster i Helgesta kyrka, med nytt glas. Romanskt fönster på Lilla Malma kyrka från 1100-talet. 
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Mitt i det öppna landskapet vid Hallebro står det kvar en gammal smedja. Byggnaden är en viktig del i landskapsbilden.

Flenmo by omfattar många bostadshus från olika generationer, uthus och ekonomibyggnader som forfarande ligger samlade på bytomten.
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Bebyggelsen

Den sörmländska landsbygden präglas av ett rikt och mycket varierat bygg-
nadsbestånd och i jordbruksbygden är det förutom slott och herrgårdar,  
by- och gårdsmiljöer som gör störst avtryck genom sin betydelse som land-
märken och hållpunkter när vi färdas genom Flens kommun. 

När vi far på väg 55 mot Malmköping och ser Röl på avstånd så vet vi att 
vi snart är framme i Malmköping. Söderut utmed väg 53 visar Björkhults 
gård med Sparreholms hästcenter att samhället närmar sig. Byggnader är 
en viktig del i kommunens samtliga kulturmiljöer med stor betydelse för 
landskapsbilden. 

Bebyggelsen i dess många olika skepnader är viktiga delar av landskapet 
som speglar ägoförhållanden, verksamheter och jordbrukets organisation. 
På samma sätt berättar tätorternas byggnader om de som levt och verkat på 
platsen men också om de verksamheter som format och alltjämt präglar 
orterna. I Malmköping finns det kvar äldre, välbevarade handelsgårdar utmed 
Landsvägsgatan och militära baracker medan Flens stad har ett stationshus 
som speglar ortens tillkomst. 

Byggnaderna berättar genom sin tillkomst, utformning, placering, sam-
manhang och funktion om kulturhistoriska epoker, byggnadstraditioner och 
arkitektoniska stilideal. 

I Skebokvarn finns det kvar en byggnad som varit en snickerifabrik.
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Slott och herrgårdar
Sörmland är känt för sina många herrgårdar med omgi-
vande herrgårdslandskap. Herrgårdsmiljöerna represen-
terar en rad olika typer av miljöer från mindre herrgårdar 
för knapadeln, boställen för militära officerare, och 
säteribildningar som tillkom under 1600-talet för adels-
män som krigade för stormakten Sverige. Det finns också 
kungliga slott och herrgårdar som tillkommit under sent 
1800-tal genom uppköp och sammanläggningar av flera 
gårdar. Godsmiljöerna har satt en stark prägel på många 
socknar i Flen och flera är idag attraktiva besöksmål. 
Andra är inte lika öppna men kan likväl upplevas vid 
färder genom landskapet. Många herrgårdar ägs av 
adelssläkter som ägt godsen i flera hundra år, något som 
underlättats av att de varit fideikomisser (äldste sonen 
är ensam arvinge i syfte att konservera godset). 

Under sent 1800-tal och 1900-talet har många gods 
sålts och de ägs idag av framgångsrika företagsledare 
och drivs som företag. De utgör ovärderliga historiska 
miljöer med stora arkitekturhistoriska och konstnärliga 
värden. De berättar om byggnadstekniskt kunnande och 

estetiska ideal från 1600-talet till idag. Herrgårdarna 
och deras miljöer samt livet vid godsen har skildrats i en 
rad olika skrifter som konsthistoriska och vetenskapliga 
skrifter, i poesi och i romaner.

Herrgårdarnas landskap är format av drift och produk-
tionsinriktning. Vid godsen är det möjligt att uppleva 
hur jordbruket organiserats och hur levnadsvillkoren sett 
ut för olika samhällsgrupper. Inom godsen möter vi ett 
rikt byggnadsbestånd. Utöver mangårdens huvudbygg-
nad och flyglar möter vi backstugor, fattigstugor, torp, 
arrendegårdar, statarlängor och bostäder för trädgårds-
mästare, chaufförer, förmän och inspektorer. Ekonomi-
gårdarna präglas av stora ladugårdar, påkostade stallar 
och olika typer av specialiserade uthus. 

På många kyrkogårdar är det också möjligt att följa 
godsägarna och deras anställda, genom påkostade grav-
monument till små stenar med ett förnamn och godsets 
namn. Många gods fungerade som en egen värld där 
godsherren styrde över folk och mark.

Sparreholms slott är sinnebilden för det Sörmländska herrgårdslivet.
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Redan under medeltiden fanns det betydande sätesgår-
dar i Flen. Några av dessa märks genom husgrunder som 
idag är fornlämningar. Merparten har sannolikt bestått 
av timmerbyggnader men det finns också grunder som 
berättar att flera sätesgårdar varit uppförda som sten-
hus, i likhet med Utö hus i Mälaren. Åkerö är en av de 
platser där det fanns ett medeltida stenhus omgivet av 
en vallgrav som än idag anas framför huvudbyggnaden. 
Kunskapen om de medeltida sätesgårdarna är begränsad 
även om de behandlats i böcker och artiklar. 

Under 1600-talet inleddes en era av säteribildningar 
som kom att förändra landskapet på ett sätt som än idag 
präglar det sörmländska landskapet. Säteribildningar var 
ett sätt att tacka och ersätta de adelsmän som deltog 
i den statliga förvaltningen och i de krig som pågick. 
Många av de gods som kronan ägt och drivit med land-
bor (arrendebönder) kom att övergå i adelns ägo och bli 
skattebefriade gods. Det förekom också att de frälseägda 
byarna avhystes eller så omvandlades de till arrende- 
gårdar där bönderna blev adelsmännens landbor. 

Säteribildningarna förde med sig ett särpräglat landskap 
med långt mellan (herr-) gårdarna. Nya estetiska ideal 
påverkade landskapsbilden genom planerade vägnät, 
raka alléer, påkostade herrgårdsbyggnader och parker. De 
uppfördes efter kontinentala förebilder och renässansens 
ideal. En viktig föregångare fanns i Palladio i Italien 
som, i slutet av 1400-talet, tog fram typritningar för 
landgodsens palats. 

Viktiga kännetecken är centralperspektivet med en mitt-
axel, huvudbyggnadens dominerande ställning, flyglar, 
arkader, påkostade trädgårdsanläggningar med terrasser 
och ekonomigårdar på avstånd från mangården. Många 
av de arkitekter och även militärer som kom att rita 
herrgårdar i Sörmland hade gjort resor utomlands som 
gett dem ny kunskap och nya idéer.

Herrgårdarna uppfördes ofta i nya lägen, på uddar eller 
näs vid sjöar. På sjösidan anlades trädgårdar och eko-
nomigården placerades vid sidan om mangården så att 
de var tydligt åtskilda. Arbetarbostäder uppfördes med 
hänsyn till arbetarens roll och ställning. Trädgårds- 
mästarbostaden låg ofta i anslutning till trädgården 
medan statarlängorna placerades vid ladugården. 

Herrgårdsanläggningarna omfattade även det omgivande 
landskapet där det, när det var möjligt, anlades raka 
allékantade uppfarter och jaktparker, så kallade djur-
gårdar. Det uppfördes engelska parker med ruiner och 
lusthus i parkliknande hagmarker eller vid sjöstränderna.

MEDELTIDA SÄTESGÅRDAR

Följande gårdar har varit sätesgård redan under medel-
tid, årtalen refererar till årtal eller period då vi vet att 
gården varit sätesgård. Sannolikt har det funnits fler 
sätesgårdar som saknar skriftliga belägg.

Villåttinge härad
• Dunker; Bråhovda 1380–1404, Smedsta 1358–89
• Helgesta; Oppeby 1418, Ådö 1345, 1391
• Lilla Malma; Fållökna 1553–93
• Mellösa; Skiringe 1460,1473–82, Yxta 1430, 

1438–40, 1480–1505, 1553–61.

Oppunda härad
• Bettna; Fågelsund 1458–69, Harlinge 1369,  

Åkerö 1381–1544
• Flen; Slädhammar 1399-424, 1527-63
• Forssa; Spånga 1399–1411
• Vadsbro; Däntersta 1424–51, Hedelunda 1461, 

1525,Lagmansö 1336–1475, 1559–63 
(DMS, Sö, bd 2–4, 2–5)

Lagmansö var sätesgård redan på 1300-talet. På Vadsbro sockenkarta 
från 1677 är Lagmansö en ståtlig sätesbyggnad, symboliskt markerad 
med många tornspiror.

På platsen för Åkerö fanns en medeltida sätesgård med vallgrav.
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Under 1600-talet uppfördes herrgårdsmiljöer som tagit 
intryck av nederländsk renässans, gårdsplanen bildade 
ett slutet rum omgärdat av husens väggar och murar 
eller plank. Vibyholm uppfördes som säte för Karl IX:s 
änkedrottning Kristina på 1620-talet i renässansstil. 
Byggnaden har senare byggts om och bär idag prägel 
från sent 1700-tal. På slottet finns en av Sveriges 
största privata porträttgallerier. Efter 30-åriga kriget 
inleddes en period med byggnader uppförda i fransk- 
italiensk barockstil som introducerats av Jean de la 

Vallee och Nicodemus Tessin, den äldre. Stenhammars 
slott uppfördes under 1650-60-talen i mer avskalad 
barockstil enligt ritningar av Jean de la Vallée. Även 
Stenhammar har byggts om i flera omgångar, senast 
under 1800-talet med syfte att återskapa 1600-talets 
sätesgård. 

Vid flera herrgårdar har bebyggelsestrukturen genomgått 
stora förändringar över tiden. Lagmansö och Åkerö är 
exempel på miljöer där näst intill all bebyggelse, även 
för godsets arbetare, återfinns i anslutning till herr-
gården. Dessa gods har dock i perioder haft utgårdar. 
Vid Sparreholm och Vibyholm finns det ett stort antal 
torp och arrendegårdar som speglar den äldre driften 
med dagsverken och landbor. Under 1800-talet över-
gick driften till en större andel statare, torp lades ned 
och arrendegårdar blev utgårdar med statarbostäder. 
Nedläggningen av torp och uppförandet av statarbostä-
der speglar 1800-talets förändringar i jordbruksdriften 
där animalieproduktion och mejerinäring fick allt större 
betydelse.

Under andra hälften av 1600-talet fick den karolinska 
stilen genomslag, parallellt med barocken och det upp-
fördes många nya ståndsmässiga huvudbyggnader. I Flen 
finns flera mindre herrgårdsanläggningar uppförda under 
1600- och 1700-talen, till exempel Mälby i Helgesta, 

På Stenhammars fasad finns ett solur som markerar tiden, en vanlig 
detalj på kontinentala palats.

Vibyholm har ett magnifikt läge på en ö i Båven med bro till 
fastlandet i norr där ekonomigården ligger. Djurön i söder nås via 
en bro och har fungerat som jaktpark och trädgård.

Ekensholms gamla huvudbyggnad från 1700-talet har det tidstypiska 
säteritaket, en upphöjd längsgående takrygg med fönster och en 
fronton (trekantig mittgavel) över entrén.
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Kartbilden visar områdets säterier och herrgårdar hämtade från äldre kartmaterial. Vissa av säterierna har varit säterier under en kort period, 
flera drogs till exempel in vid Karl XI reduktion (herrgårdar förlorade sitt säteribrev och sin skattefrihet). Det finns också herrgårdar som inte 
varit skattebefriade säterier. Idag fungerar många av de äldre säterierna som herrgårdar som drivs som företag.
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Fräkentorp i Lilla Malma, Hornsund i Flen och Tuvekärr i 
Årdala. Långa timmerbyggnader försågs med säteritak, 
vilket innebar att taken fick en upphöjd takås. Exempel 
på karolinska säteritak finner vi på den äldre huvudbygg-
naden vid Ekensholm. 

Vid mitten av 1700-talet uppfördes de första byggnad-
erna i fransk rokokostil som kom att bli stilbildande vid 
många gods i Södermanland. Stilen fick stort genomslag 
i och med att Tessin uppförde en ny huvudbyggnad 
på Åkerö enligt ritningar av Carl Hårleman som var 
den arkitekt som hjälpt Tessin med omdaningen av 
Stockholms slott. Åkerö uppfördes i sten i två våningar 
med höga fönster på nedervåningen där arbetsrum och 
festvåning placerades. Övervåningens privata del med 
sovrum hade mindre fönster. Corps-de-logi (huvudbygg-
naden) präglades av ljus och flankerades av två flyglar. 

Byggnaderna var ljusputsade med mitt- och sidorisaliter 
(framskjutna partier av fasaden) samt pilastrar (pelare 
som vilar mot väggen) i en rosa färnyans. Åkerö kom 
att få flera efterföljare där Långdunker är så lika att det 
tyder på att Hårleman ritat även denna huvudbyggnad. 
Samtidigt som Åkerö stod klart 1757 påbörjades bygget 
av Sparreholm, med Jean Eric Rehn som arkitekt, ett 
arbete som togs över av C.F. Adlercrantz. Byggarbetena 
pågick hela andra hälften av 1700-talet. Sparreholm kom 
sedan att byggas om under 1800-talet.

Under 1700-talets andra hälft fick Lagmansö, Yxtaholm 
och Hedenlunda ny utformning enligt ritningar av 
överstelöjtnant Fredrik Wilhelm Hoppe, herrgårdsarkitekt 
på modet. Anläggningarna uppvisar flera gemensamma 
drag, när det gäller detaljer i planläggning och byggna-
dernas utformning samt allékantade vägar. 

Ålspånga i Bettna socken har en huvudbyggnad från 1700-talet.Hornsund i Flens socken är uppfört på 1700-talet.

Långdunkers huvudbyggnad är näst intill identisk med Åkerö och antas ha samma arkitekt, Carl Hårleman. Byggnaden har tidstypiska 
lisener, en fronton, festsal med stora fönster i bottenvåningen och brutet mansardtak.
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Huvudbyggnaden vid Lagmansö är en tvåvåningsbyggnad 
vänd mot vattnet som flankeras av fyra flyglar, varav 
två är äldre. Bakom huvudbyggnaden finns ett utsökt 
orangeri. Till miljön hör också en trädgårdsanläggning 
som omgärdas av en mur. Byggnaderna är uppförda i 
tegel och ljusputsade. Vid sidan om trädgården ligger en 
fyrlängad, vitputsad ekonomigård. Lagmansö omges av 
ett storskaligt herrgårdslandskap med ädellövskog och 
allékantade vägar.

Vid Yxtaholm lät friherre Nils Clodt uppföra en mönster- 
anläggning på 1750-talet. Förutom de påkostade bygg-
naderna vid herrgården uppfördes även ett 50-tal nya 
stenhus på de underliggande torpen och arrendegårdarna 
i en stil som korresponderade med huvudgården. Husen 
uppfördes i tegel från det egna tegelbruket och putsades 
vita. Huvudbyggnaden är vänd mot sjön och flankeras 
av två höga flyglar som bidrar till mangårdens slutna 
karaktär. Till miljön hör en stallbyggnad med en arkad 
och en trädgårdsanläggning omgiven av en vit putsad 
mur. Samtliga byggnaderna är vitputsade och strama till 
sin utformning. 

Hedenlunda är också uppförd efter ritningar av Hoppe på 
1780-talet och omfattar ett rikt byggnadsbestånd med 
huvudbyggnad, flyglar och orangeri, alla i ljusgul puts 
som kompletterats med ett ridhus under 1800-talet. Eko-
nomigården ligger i söder. Herrgårdsmiljön visar tydligt 
tidens rådande stilideal, med symmetrisk plan, strama 
former och en franskinspirerad trädgård mot sjösidan. 

Hedenlunda i en ägomätning från år 1852. Kartan visar den symmetriska planen från 1700-talet när herrgårdsanläggningen anlades. 
Många herrgårdar saknar äldre kartdokumentation som visar gårdens beyggelse. Ekonomigården vid vattnet är idag flyttad.

Vid Lagmansö finns ett ståtligt orangeri från 1700-talet.
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Under 1800-talet fortsatte förnyelsen vid flera av godsen 
i området. Vid Ekensholm i Dunker och Broby i Bettna 
uppfördes nya huvudbyggnader enligt nyklassicistiska 
stilideal med inspiration från antiken. Gemensamma 
drag är kolonner, rikt utformade gesims eller lister. 
Övervåningen har haft rollen av festvåning med stora 
fönster medan bottenvåningen har haft lägre fönster. 
Även Stäringe mangård uppförd 1839 vittnar om tidens 
klassiska ideal. 

Ekensholm fick en ny huvudbyggnad på 1820-talet i 
italiensk klassisk stil med joniska pelare som präglar 
byggnaden. Festsalens placering på övervåningen anas 
genom de stora fönstren. Byggnaden är placerad i vinkel 
med den äldre karolinska huvudbyggnaden. Till miljön 
hör en omfattande ekonomigård med stallbyggnad i gul 
oljefärg och ladugårdar i tegel. I anslutning till ekono-
migården finns rader av arbetarbostäder. 

Broby uppfördes troligen runt 1807 och försågs med en 
rotunda som entré uppburen av pelare och ett runt lust-
hus med en portik (entré med tak uppburet av kolonner/
pelare) som påminner om antikens tempel. Byggnaderna 
är gulputsade med vita kolonner. Möjligen kan Olof Tem-
pelman eller Louis Deprez stå för ritningarna. Till miljön 
hör långa raka alléer och en trädgård ner mot Åkforsån.

Vid mitten av 1800-talet uppfördes bruksherrgården i 
Hälleforsnäs i nygotisk stil i tegel med spetsiga lisener, 
fönster och torn. Till byggnaden hör dekorationer i 
gjutjärn tillverkade vid bruket. 

Rockelsta omdanades i slutet av 1800-talet enligt tidens 
rådande nationalromantiska anda och utformades som 
en Vasaborg med kraftiga hörntorn med Gripsholms slott 
som förebild. Med Eric von Rosen som ny ägare, fick 
mangården en tornförsedd entré. Till Rockelsta hör även 
ett båthus och en jaktstuga i fornnordisk stil. 

Sprengportenska skolan uppförd 1845, är ett exempel på de 
nyttobyggnader som många gods lät uppföra för godsets folk.

Ekensholms huvudbyggnad från 1820-talet i italiensk stil med joniska kolonner, som kännetecknas av kapitälets voluter 
(den övre kolonnens övre avslut) och den tandade kornsichen (listen) upptill.
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STENHUS, TIMMERHUS OCH PALATS 

• Medeltid – rektangulära stenhus, timmerhus med 
sidolängor och hus med olika funktioner.

• 1500-talet renässanspalats – Gripsholms slott,  
det äldre Vibyholm.

• 1600-talet – barockpalats, ex. det äldre Vibyholm, 
Stenhammar ritat av Jean de la Vallée, timmerhus 
vid Fräkentorp.

• 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal  
– karolinsk stil med säteritak, Ekensholm,  
den äldre huvudbyggnaden, Hornsund, Sundby.

• 1700-talet – andra hälften – rokoko, byggnader 
ritade av Hårleman och Hoppe, Åkerö, Långdunker, 
Sparreholm, Lagmansö, Yxtaholm, Hedenlunda.

• 1700-talet slutet – gustaviansk stil. 
• 1800-talet –   nyklassicismen Broby, Stäringe, 

Ekensholm i italiensk stil. 
• 1800-talets mitt – Enebåga, Fållökna.
• 1800-talet senare hälft – nationalromantik, 

Rockelsta, Ekenäs, Saxnäs, Svärdsta  
och många, många flera.

Svärdsta i Bettna uppfördes 1918 enligt ritningar av Ragnar Östberg, 
arktekt till Stockholm stadshus.

Ekenäs, tempel i trädgården. Till trädgården hör ett växthus som 
idag är en välbesökt handelsträdgård.

Ekenäs i Bettna är en annan herrgård som fick sitt nuva-
rande utseende under tidigt 1900-tal i nationalromantisk 
stil. Flera äldre säteribildningar fick också ny bebyggelse 
under 1800-talet, till exempel Fållökna och Enebåga i 
Lilla Malma.

Under 1910-talet tillkom flera nya herrgårdsmiljöer 
utformade för att svara upp mot välbeställda affärsmäns 
idé om herrgårdsliv. Här märks Saxäng på Hyltinge 
ö uppförd 1914-17 som tagit intryck av 1700-talets 
herrgårdsarkitektur och nationalromantiska strömningar. 
Hammartorp i Helgesta är en herrgårdsanläggning upp-
förd invid Båvens strand 1917. Även Harpsund fick en ny 
huvudbyggnad i karolinsk tid under 1910-talet. I Bettna 
ligger Svärdsta med en huvudbyggnad från 1918 ritad av 
Ragnar Östberg, som ritat Stockholms stadshus.

I Flen finns ytterligare mindre herrgårdar som tillkommit 
under olika tider och sedan byggts om för att svara 
upp mot nya ideal. Flera är stora jordbruksfastigheter 
som tillkommit genom sammanslagningar av gårdar, till 
exempel Sjövik i Bettna och Dunkershall i Dunker.

Fållökna huvudbyggnad är uppförd på 1860-talet.Enebåga fick en ny huvudbyggnad på 1860-talet. 
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Prästgårdar
Av kommunens prästgårdsanläggningar kan särskilt näm-
nas Kulla i Dunker från 1770, Näsby i Forssa som trots 
om- och tillbyggnader bevarat sin 1700-talskaraktär, 
vidare de båda 1700-talsflyglarna på Helgesta prästgård, 
Bogården i Hyltinge som fått sitt nuvarande utseende 
i empirestil efter en ombyggnad 1852, Berga i Vadsbro 
av vanlig 1700-talstyp samt slutligen Årdala prästgård 
Malsna från 1890-talet

Prästgårdsbebyggelsens utformning följde fastlagda för-
ordningar för att prästen skulle ha erforderlig standard. 
I början av 1600-talet förordades att sätesstugan skulle 
uppföras som en parstuga. I flera fall uppfördes de med 
inspiration av Erik Dahlbergs ritningar för militärbostäl-
len. Med tiden blev byggnaderna större och det finns 
exempel på att de tog intryck av sin tids herrgårdsideal, 
till exempel när det gäller utformningen av tak. Vid 
sidan om prästen kunde det även finnas en komminister-
tjänst, det vill säga en hjälppräst som kunde placeras på 
klockargården eller på ett särskilt komministerboställe. 

Under 1800-talets senare hälft fick många prästgårdar 
nya stora huvudbyggnader med frontespis och verandor. 
Prästgårdarnas bebyggelse uppfördes enligt de ideal 
som gällde vid herrgårdar. Prästgårdarna i sig kom också 
att inspirera de mangårdshus som uppfördes efter laga 
skiftet i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 

Mälby prästgård i Mellösa.

Till varje sockenkyrka har det hört en prästgård. Präst-
gårdarna hade en särställning som den plats där prästen 
fick sin försörjning. Fram till 1910 var det jordbruket på 
prästgården som tillsammans med tiondet skulle försörja 
prästen. Detta system infördes på medeltiden och varade 
fram till 1910 då prästen fick lön i pengar. De medeltida 
landskapslagarna beskrev hur prästgården skulle ordnas 
med marktillgångar och hus. Södermannalagen från 
1327 angav att prästbolet skulle har sju hus; sätesstuga, 
stekarehus, lada, sädesbod, visthus, sovstuga och fähus. 
Socknen uppförde husen medan prästen skulle stå för 
underhållet. Prästgårdarna låg ofta nära kyrkan med en 
framträdande placering med utsikt över kyrka och sjö.

Prästgårdarna är intressanta eftersom de var bostad åt 
en av socknens viktigaste och mäktigaste personer som 
också var den offentliga maktens utsände på landsbyg-
den. Prästen och prästgårdarnas ställning hör samman 
med pastoratens organisationsform. I patronella pastorat 
var det adelsmannen, som ägde jorden, som utsåg präst. 
Som patronus (ansvarig herreman) var denne skyldig att 
underhålla kyrkan och uppförde ofta prästgårdens man-
byggnad. I regala pastorat ägde kungen/kronan marken 
och tillsatte prästen. I de konsistoriella pastoraten var 
det skattebönderna, församlingen som utsåg prästen. 
Prästboställenas utformning har varierat från herrgårds-
liknande anläggningar till mer ordinära bondgårdar.
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Jordbruksbebyggelsen har legat samlad i byar eller 
gårdar. I Flens kommun har mindre byar dominerat även 
om det varit vanligt med ensamgårdar i skogsbygderna. 
Det finns också exempel på att det idag endast finns 
kvar en gård av det som förr var en by om flera gårdar. 
Att gårdar försvunnit kan bero på att de avhysts eller 
lagts ned inom ett gods, eller att gårdar slagits samman 
genom köp för att skapa större egendomar.

En viktig del i förståelsen för och upplevelsen av bebyg-
gelsen är dess sammanhang och läge i landskapet.  
Byarna har traditionellt legat mitt i åkermarken, mellan 
de två åkergärden som brukades vart annat år i ett 
två-sädessystem. Bebyggelsen kan också ha legat på 
gränsen mellan inägor och utägor, det vill säga mellan 
åker - äng och skogen. Ofta låg bytomten på en höjd 
eller en hylla i terrängen. Först i och med 1800-talets 
skiften flyttade enstaka gårdar ut från bytomten, så att 
de hamnade i anslutning till det som blivit utstakat som 
gårdens mark. Det drogs raka vägar ut på åkermarken 
och gårdar hamnade som öar mitt i åkern.

I Bettna finns många välbevarade gårdar, här syns Solberga på en 
hylla mellan åker och skog.

Gårdar, byar och annan bebyggelse 
Torpen placerades i gränsen mellan skog och åker eller 
ute i gläntor i skogsmarken. Torpet bestod av själva 
torpstugan, en källare och ett litet uthus med utrymme 
för en gris, en ko och några höns. Under 1800-talets 
torpexpansion kunde det ibland uppstå öar eller grupper 
av torp och backstugor långt ut i skogsmarken, ibland 
beskrivna som torpstäder, där de fick odla upp små 
kärrmarker eller någon mindre åkerplätt. Idag är många 
torp försvunna och märks endast genom några husgrun-
der, en sammanfallen spismursstock, några fruktträd och 
syrenbuskar.

Byn bestod av flera gårdar, med bebyggelsen samlad på 
en reglerad bytomt där varje gård hade sin utmätta yta. 
Förutom själva bostaden hade varje gård många ekonom-
ihus med särskilda funktioner. Det var inte ovanligt att 
en gård bestod av mellan tio och femton hus. Särskilda 
funktioner som smedjor elle r linbastu kunde vara 
byggnader som nyttjades gemensamt. Dessa byggnader 
kan ofta identifieras genom detaljer som att de ligger på 
avstånd från övriga hus och har skorsten. 

Sandstugan i Årdala är ett typiskt torp med välbevarade byggnader i 
skogskanten.

Flenmon är en av kommunens största byar med bevarad bykaraktär.Ekeby i Bettna har ett framträdande läge mitt ute i åkermarken.
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Genom äldre kartor och annat källmaterial är det möjligt 
att följa bebyggelsens förändringar över tiden. Som ett 
exempel på en bys utveckling visas Hässelby i Dunker, 
en by som går att följa i flera generationers kartor. 
Storskifteskartan, 1798, visar hur byn ligger samlad mitt 
emellan byns två gärden som brukats i gärdeslag. Till 
kartan hör en detaljerad bild av själva byn som visar 
samtliga byggnader på bytomten år 1798. 

Nästa karta över byn är laga skifteskartan från 1868 då 
markerna delades upp så att varje gård fick sin mark i ett 
stycke eller uppdelat på några få stycken. Kartan visar 
alla hus på bytomten och att bebyggelsen förändrats 
sedan 1798, då bygatan gick runt bebyggelsen och mel-
lan gårdarna. Gårdarna ligger nu ordnade i en radby, en 
förändring som måste ha skett efter storskiftet. Bygatan 
går rakt genom byn, i norr ligger ladugårdarna, i söder 
boningshus och trädgårdar. Efter laga skiftet flyttades 
två gårdar ut och fick namnen Norräng och Järsta, se 
häradskartan 1897 och ekonomiska kartan från 1958. 

Bebyggelsens struktur med ekonomigård (ladugårds-
området) i norr och mangård (boningshus med uthus) i 
söder är bevarad än i dag och byvägen utgör fortfarande 
en gräns mellan gårdarnas funktionella zoner. Ibland 
finns ett staket som förstärker gränsen. Gårdstypen 
kallas för götisk typ och när det ligger ett hus/loftbod i 
gränsen mellan mangården och ekonomigården så kallas 
den för mellansvensk gårdstyp. I Flens kommun finns 
många gårdar med liknande historia och likartad gårds-
bild. På gårdar med djurhållning har det ofta tillkommit 
djurstallar och uthus för dagens behov. 

Hässelby, storskifteskarta 1798, byn ligger samlad på bytomten.

Hässelby, laga skifteskarta 1868, byn ligger fortfarande kvar.

Hässelby, ekonomiska kartan 1958, med byn, Norräng och Järsta.

Hässelby, flygfoto 2000-talet.

Hässelby, häradskartan 1897, en gård har flyttat västerut till Norräng,  
en österut och fått namnet Gärsta. Torp och backstugor i väster.

Hässelby, bytomten med alla hus 1798.

Hässelby, laga skifte 1868, två gårdar ska snart flyttas ut.
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De äldsta boningshusen som finns kvar daterar sig till 
1600-och 1700-talet och är parstugor eller enkelstugor, 
den byggnadsform som dominerade. Parstugan var under 
många hundra år den självägande bondens bostadshus. 
Den var symmetriskt uppbyggd med en förstuga och en 
kammare mitt på och på var sida om dessa låg daglig-
stugan och helgdagsstugan. Enkelstugan var torparnas
och backstugusittarnas bostad. Den bestod av förstuga, 
en kammare och en dagligstuga. I Flen finns det fortfar- 
ande kvar ett stort antal parstugor och enkelstugor. 

I samband med 1800-talets skiften kom böndernas 
bostadshus att förändras. Många gånger bildade 
prästboställenas salsbyggnader modell och på många 
gårdar uppfördes salsbyggnader med sexdelad plan 
i två våningar. Husen fick frontespis, verandor och 
snickarglädje. Samtidigt blev det vanligt att panela 
och rödfärga husen eller måla dem i ljusa oljefärger. På 
många gods kom arrendegårdarna att få en färgsättning 
som harmonierade med huvudgården. Boningshusen 
reveterades för att de skulle vara mer ståndsmässiga. 

Parstuga, flygel vid Dalby i Bettna. Lundby i Lilla Malma, bostadshus från 1800-talet.

Viby by med två generationers bostadshus.

Löt i Bettna, bostadshus från 1800-talet.Ålderdomlig parstuga vid Lena i Bettna.

Soldattorp, en enkelstuga, vid gamla vägen väster om Flen.
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HUSTYPER

Enkelstugan

Enkelstugan är en enkel byggnad med ett rum och en 
kammare innanför förstugan. Skorstenen är placerad 
mittpå och utmed väggen. Äldre stugor kunde ha skor-
stenen placerad i hörnet av huset. Hustypen återfinns 
bland soldattorpen och många av landsbygdens övriga 
små torpstugor. Finns även med två våningar.

Parstugan

Parstugan består av en förstuga mitt på huset med 
en kammare bakom. I en ända låg dagligstugan och i 
den andra heldagsstugan. I äldre parstugor kunde det 
finnas två skorstenar placerade i vägglivet. Finns även 
med två våningar.

Sexdelad plan/salsbyggnad

Den sexdelade planen är en vidareutveckling av 
parstugan och gjorde först inträde på mindre 
herrgårdar och prästgårdar. Centralt i huset mellan de 
två skorstenarna låg en sal. Hustypen blev vanlig efter 
1800-talets laga skifte då många gårdar flyttade och 
det uppfördes nya huvudbyggnader. Till hustypen hör 
frontespiser och verandor. 

Villaplan

Villaplanen med fyra rum runt en central skorsten fick 
stort genomslag i 1900-talets villsamhällen.

Till boningshuset hörde även källare och magasin eller 
visthusbodar. De kunde ibland vara utformade som en 
loftbod med en utskjutande övervåning. En del bygg- 
nader, till exempel smedjor eller bykhus där det eldats 
har legat på avstånd från den täta gårdsbebyggelsen. 
Vid sidan om ladugården med loge fanns det stall, svin-
hus, porthus, olika mindre fähus, magasin och utedass. 
På ängsmarken uppfördes ängslador och på avstånd 
från byn placerades eldfarlig verksamhet som smedjor 
och pörten. Ekonomihusen var ursprungligen timrade 
liksom boningshusen. Under 1700- och 1800-talen blev 
det vanligt att uppföra lador och logar i skiftesverk. 
Skiftesverk innebar att plankor lades horisontellt mellan 
stående hörnstolpar. Val av takmaterialet förändrades 
och gick från torv och brädtak till spåntak och därefter 
tegel som dominerat sedan tidigt 1900-tal. 

I samband med skiftena förändrades även ekonomi- 
husen. Från att ha varit uppdelade på många olika hus 
med olika funktioner fördes de samman till en eller två 
stora byggnader, med olika delar. Under 1800-talets 
andra hälft och tidigt 1900-tal uppfördes många nya 
ladugårdar som idag är landmärken i landskapet. Själva 
ladugårdsdelen uppfördes ofta i tegel eller sten.

Ladugård med loge i Hytternäs i Mellösa.

Ekonomihus vid Näsby i Helgesta.

Enkelstugan

Enkelstugan är en enkel by

Parstuttt gan

P t b tå fö t itt å h

Sexdelad plan/salsbyggnad

Villaplan

Vill l d f t t
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Här syns ett av de äldre välbevarade husen i Mörksund.

Mörksund är ett litet fritidshusområde med små stugor i skogen.

I nästan varje socken finns en hembygdsgård. De är 
inte bara mötesplatser för dagens människor utan de 
fyller även en viktig funktion genom att berätta om 
äldre byggnadstraditioner och bevara enskilda värdefulla 
byggnader. De visar på gårdens indelning i bostadshus 
med trädgård och bodar samt ladugården och dess 
sammanhang. De visar på äldre byggnadsmaterial, funk-
tioner och inredningar. Vid hembygdsgårdarna hålls äldre 
hantverkstraditioner vid liv och många fungerar som en 
mötesplats för kurser och visningar av äldre tekniker. 
Även om en del hus flyttats dit och inte längre är kvar i 
sin ursprungliga miljö kan de bidra med viktig kunskap 
och ge inspiration för den som bor i ett äldre hus.

På landsbygden finns också ett stort antal fritidshus, 
samlade i fritidshusområden från 1900-talet. Flera är 
mycket stora och delvis på väg att övergå till året runt- 
bostadsområden, som Orresta nära Flen. Ofta ligger 
de insprängda i ett kuperat skogsområde invid någon 
av kommunens många sjöar. På en udde i Båven ligger 
Mörksund, ett äldre fritidshusområde som nås via en 
stig. Bebyggelsen omfattar ett tiotal småhus från tidigt 
1900-tal, på arrendetomter. Några av husen har kvar sin 
äldre, ursprungliga prägel, andra är ombyggda.

Ladugård med djurdel uppförd i tegel vid Rökärr i Mellösa.

Timrad bod vid Bogården i Hyltinge, ingår i byggnadsminne.

Sparreholms hembygdsgård, en parstuga från 1700-talet.

I Malmköping är en av gårdarna i Malma by hembygdsgård.
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Butik utmed landsvägen i Sparreholm.

Häradskartan, år 1897, över Sparreholm, visar järnvägens dragning 
och de första villorna före landsvägen anlades.

Vid Dunkers station finns det kvar äldre villor utmed banvallen.

Tätorternas bebyggelse
I Flens kommun finns åtta tätorter med Flen som centra-
lort. Malmköping har sitt ursprung som militär övnings-
plats, en excercisplats, Hälleforsnäs som bruksort medan 
övriga, Flen, Mellösa, Sparreholm, Skebokvarn, Vadsbro 
och Bettna vuxit fram i anslutning till järnvägsstatio-
ner i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 
Tätorterna, med undantag av Mellösa, Skebokvarn och 
Vadsbro ingår i kommunens utpekade kulturmiljöer där 
bebyggelsen beskrivs. I Dunkers socken finns Dunkers 
station med villor från tidigt 1900-tal samt Stålboga 
station med ett litet villasamhälle. Båda daterar sig till 
sekelskiftet 1800–1900. I Flens stad och i några tätorter 
har det genomförts särskilda studier, som ortsanalyser 
och översiktliga bebyggelseinventeringar som beskrivit 
bebyggelsen.

De tätorter som började som järnvägsstationer uppvisar 
delvis en likartad utveckling. Invid järnvägen återfinns 
en stationsbyggnad och någon äldre småindustri som 
ofta finns kvar med sin ursprungliga karaktär. Parallellt 
med järnvägen löper en järnvägsgata där de äldsta 
villorna från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal ligger. 

I flera samhällen går landsvägen nära och parallellt med 
järnvägen. Utmed landsvägen finns det byggnader som 
varit butiker av olika slag. I regel är det möjligt att 
följa hur det tillkommit nya bostadsområden successivt 
med utgångspunkt från stationsläget och den närmaste 
gatan. Flera av samhällen har fått tillskott av villor 
under hela 1900-talet och byggnaderna ligger som ringar 
som speglar olika decenniers villabebyggelse. Villaområ-
dena visar tydligt hur det orterna planlagts och vuxit.
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När byggnader har höga kulturhistoriska värden, är 
märkliga eller representerar en historisk epok eller 
särskild funktion så kan de pekas ut som byggnads-
minne. I Flen finns tre statliga byggnadsminnen och sju 
byggnadsminnen, enligt Kulturmiljölagen. 

De statliga byggnadsminnena har pekats ut av staten, 
beslutats av Riksantikvarieämbetet, ägs och förvaltas 
av staten. De lyder under ”Förordningen om statliga 
byggnadsminnen”. Övriga byggnadsminnen har pekats 
ut och fått skyddsföreskrifter av länsstyrelsen enligt 
Kulturmiljölagen, 3 kap. KML. I Flen ägs och förvaltas 
de av enskilda personer. Vid sidan om dessa byggnader 
omfattas Skoga på Storgatan 10 i Flen av anmälnings-
plikt enligt länsstyrelsens beslut, KML 3 kap. 6 §. Det 
innebär att fastighetsägaren ska anmäla om och när de 
önskar förändra byggnaden. 

Det finns också mer än 200 byggnader som skyddats med 
stöd i plan- och bygglagen av Flens kommun i samband 
med detaljplanealäggning. Det är byggnader som har 
stor betydelse för kulturmiljön på det lokala planet. De 
speglar byggnadstraditioner och olika arkitekturhisto-
riska epoker samtidigt som de är viktiga inslag i miljön, 
såväl i jordbrukslandskapet som i stadsmiljön. Genom 
plan- och bygglagen kan de ha skyddsföreskrifter, var-
samhetsbestämmelser och, eller rivningsförbud. Genom 
dessa åtgärder är det möjligt att bevara kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse för framtida generationer.

Byggnadsminne Beskrivning Område 

Bogårdens Komministerbostad Komministerbostad med flera byggnader uppförd 1800–1850 -

Harpsunds herrgård (SBM) Statsministerns representationsbostad. Herrgård, 1910–20-talen Nr. 2 (s. 106)

Hällefors bruk, Stora Huset Corps de logi – 1745–54 Lekstuga 1895–1904, uthus 1745–54 Nr. 1  (s. 104)

Stamhemmanet 1, Orresta gård, Flen Huvudbyggnad och flygelbyggnader från 1870–1929 Nr. 20 (s. 160)

Malmköpings tingshus Villåttinge härads tingshus från 1788 Nr. 10 (s. 125)

Flens stationshus (SBM) Stationshus ritat av Folke Zettervall, 1892 Nr. 20 (s. 160)

Perrongtak vid Flens station (SBM) Perrongtak från järnvägens ursprungstid, 1892 Nr. 20 (s. 160)

Helgesta gård, Von Rosens jaktstuga Jaktstuga invid sjö i granskog, från 1909 Nr. 26 (s. 177)

Ådö kaptensboställe (SBM) Kaptensboställe från 1746, m.fl. byggnader, från 1700–1800-talet. Nr. 23 (s. 168)

Åkerö säteri i Bettna Corps de logi (huvudbyggnad) och två flyglar från 1750–59 Nr. 39 (s. 218)

*SBM - Statligt byggnadsminne.

Bogården i Hyltinge.

Von Rosens jaktstuga i Hyltinge.

Byggnadsminnen och skydd av byggnader 
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De äldsta kommunikationsstråken följde vattensystemen 
och under en stor del av förhistorien var havsfjärdar 
och sjösystem viktiga farleder. De tidigaste landvägarna 
följde de åsar som går genom området, man kan här 
tala om åsvägar som kom i bruk redan under stenålder 
samtidigt som vattenvägarna brukades. Sjösystemen 
och grusåsarna har gett kommunikationsstråken några 
övergripande riktningar. Sjöarna följer sprickdalarna och 
går i öst-västlig samt nordväst-sydostlig riktning. Åsryg-
garna går i samma riktning men också i nord-sydlig-rikt-
ning. Mellan dessa stråk finns det höglänta skogbeväxta 
utmarksområden med få vägar. Längs med vattenvägarna 
finns manifesta fornlämningar, bland annat fornborgar 
med en tydlig koppling till de viktigaste farlederna. När 
vattenvägarna smalnade av och blev svårare att färdas 
på blev vägar på land allt viktigare. 

Vägmiljön i sig berättar om vägens roll och funktion. Det 
är ofta lätt att se om vägen har kvar sin ursprungliga 
sträckning. Naturen, bebyggelsen och kulturlandskapet 
har fått bestämma var vägen ska gå. Den följer ägogrän-
ser, kanten av odlad mark, binder samman bebyggelse, 
löper runt höjder och ner i sänkor. Det finns många typer 
av vägar, som landsvägar, farleder, skolvägar, järnvägar, 
kyrkstigar, pilgrimsvägar, ridvägar etcetera. Alla vägar 
har ett mål – en kyrka, en betesmark, en mötesplats, en 
annan by eller kanske en stad. Ibland är vägen målet i 
sig – som för pilgrimsvägar.

Kommunikationer och mötesplatser

Väghistoriska komponenter som milstolpar, väghållnings-
stenar, broar, vad, krogar och gästgiverier – de senare 
har även använts för postgång – visar att vägen brukats 
lång tid. Men även lämningar som runstenar invid 
vikingatida färdvägar och historiska avrättningsplatser i 
gränsen mellan bygder visar på vägarnas äldre historia.

Förhistoriska färdvägar
Många vägar i Flens kommun har förhistoriska föregång-
are. Utmed de äldsta vägarna syns rester efter vägbankar 
och hålvägar. Hålvägar är äldre vägar som över tid 
urholkats av hovar, slädar och fötter och som idag på 
sina ställen skär djupt ner i marken. 

Utmed vägarna finns det också runstenar som visar 
på färdvägens ålder. De är de äldsta skriftliga källorna 
som vittnar om människor och livet i Sverige. De restes 
ofta invid vägar, broar eller viktiga samlingsplatser 
där de kunde ses och läsas av många. Många runstenar 
står kvar på ursprunglig plats. Utmed Blackstavägen, 
vid Fyrby tätt inpå vägen finns en runristning på ett 
flyttblock med en vacker versrad: 
”Jag vet Håsten och Holmsten, bröderna, vara runkun-
nigast bland män i Midgård. De satte stenen och stavar 
många efter Frösten sin fader.” 

Runstenen ”Blacksta 2:1”, står i det öppna landskapet sydost om vägmötet Blackstavägen – väg 221. På stenen står: Torsten och Östen och 
Nattfare reste stenen efter Finnved och Olev, Torkel sina bröder. Vore alla Vikings söner av länsadelsbörd, läto resa stenen. Stenkil risatde runorna.
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I anslutning till vägmötet mellan Blackstavägen och väg 221 finns 
sammanlagt fyra runstenar med olika placering. Här syns runstenen 
”Blacksta 1:2” som är placerad nordnordväst om vägmötet mellan 
Blackstavägen och väg 221. Den står nära ett äldre broläge. På 
stenen står ”Torsten reste stenen efter sin broder Torbjörn, son av 
Rut, han hade farit...”. 

Väg 53 gick i äldre tid gått uppe på Malmköpingsåsen, 
tätt inpå flera förhistoriska gravfält i Hyltinge. I Årdala 
går vägen rakt genom förhistoriska gravfält via vad- och 
brolägen som brukats sedan förhistorisk tid. Utmed 
dessa vägar finns flera hålvägar och vägbankar som visar 
på äldre sträckningar. 

Till vägmiljöerna hör vadställen, rester efter kavelbroar/
spångar och gamla stenbroar. Flera broar namnges redan 
på 1600-talets kartor, till exempel Oxabron, Melsbron, 
Åhlsundsbron och Wadsbro.

Medeltida landsvägar
Under medeltid gick de viktigaste huvudvägarna mellan 
städerna som också var religiösa centrum och viktiga 
handelsorter. Vid Mälaren låg Torshälla och stiftsstaden 
Strängnäs, i öster låg Södertälje och hamnstäderna Trosa 
och Nyköping. Utmed huvudvägarna placerades mötes-
platser som tingsplatser. Vi kan anta att vägarna var 
desamma som de förhistoriska huvudvägarna som gick 
från kyrka till kyrka. 

Genom Magnus Erikssons lands- och stadslag på 1350-
talet erhölls en första rikstäckande lagstiftning för 
väghållningen. Allmogen och de jordägande bönderna 
fick ansvar för att hålla väg, det vill säga underhålla 
vägarna. Syn där protokoll upprättades skulle hållas vid 
Valborg och Mikaels-mäss. I lagen finns beskrivningar av 
beläggningar och utförliga bestämmelser om hur broar 
skulle uppföras. 

Landslagen innehöll även riktlinjer för etablering av 
tavernor, främst vid pilgrimsleder. Tavernor var enkla 
rastställen med mat och dryck för resande som ibland 
erbjöd möjlighet till övernattning. Sockenkyrkorna var 
de medeltida bygdernas centrum och genom dem är det 
möjligt att förstå var de viktigaste vägarna gick, från en 
bygd till en annan. På de äldsta kartorna från 1600-talet 
redovisas kyrkor och vägar.

Det medeltida resandet var sannolikt mycket begränsat 
för merparten av befolkningen och de flesta färdades 
inte längre än till grannsocknen, eller på sin höjd till 
årets viktigaste marknader i Strängnäs eller Nyköping. 
Vägarna fungerade även som fägator som ledde ut till 
beten på utmarken, och i gränsen mot skogen fanns det 
ofta en grind över vägen. När Magnus Eriksson regler om 
väghållning presenterades kom de att ha stor betydelse 
för utvecklandet av ett bättre vägnät.

Vägkorset, där vägen från Blacksta kyrka korsar väg 221 
för att sedan fortsätta mot Vadsbro är en kulturhistoriskt 
högintressant miljö med många typiska lämningar som 
talar om platsen som en knutpunkt under långa tider. På 
var sida om Vadsbrosjön finns lämningar efter förhis-
toriska broar där den södra Åhlspångabro är särskilt 
framträdande. 

Vid ån har funnits både krog och gästgiveri. I vägkors-
ningens närhet finns sammanlagt fyra runstenar. Platsen 
kan kallas för en runstensvägkorsning. Inskrifterna på 
runstenarna omtalar män av länsadelsbörd och utlands-
färder som förstärker bilden av att de som reste stenarna 
var ledande personer i dåtidens samhälle. Vägen västerut 
fortsätter mot Vadsbro som under 1300-talet var Oppunda 
härads tingsplats, vilket visar på områdets ställning. 
Utmed vägen finns flera fornlämningar som visar på 
vägens ålder och betydelse, som Kung Blackes hög intill 
Blacksta kyrka och runristningarna vid Stäringe. 

I Flen finns fler vägar där det förhistoriska ursprunget 
är tydligt. I Bettna står en runsten invid det forntida 
vadställe vid Mälsundet, ”Melsbroo” på äldsta kartan. 
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1600-1800-talet – vägförordningarnas tid

Under 1600-talet kom det flera gästgiveriförordningar 
tätt efter varandra, år 1615, 1638, 1643, 1649, 1651 
och 1664, med mål att göra resandet enklare. Vägunder-
hållet förbättrades och vägbanan var grusad med grävda 
diken, där kontinuerligt påförda massor med nytt grus 
resulterade i en upphöjd vägbank. Detta kan jämföras 
med den äldre djupt nedskurna hålvägen. 1600-talets 
väg hade samma bredd som förordades i de medeltida 
landslagarna, 3,6 meter för mindre vägar och 6 meter 
för landskapets huvudvägar. Det finns fortfarande kvar 
många vägpartier som har kvar sin karaktär från 1600-
talet, till exempel vid Hedenlunda och delar av vägen 
runt sjön Uren i Forssa socken. 

Den äldsta kungliga förordningen om milstolpar är från 
drottning Kristinas regeringstid, 1649. I förordningen 
fastställdes för första gången måttet för en svensk mil 
(6 000 famnar = 10 688,54 m). I samma förordning utfär-
dades en gästgiveriordning med bestämmelser om väg-
hållningen och införande av milstolpsystemet. Nu knöts 
gästgiverier, skjutshållning och väghållning samman till 
ett integrerat kommunikationssystem. Det påbörjades 
en uppmätning av Sveriges vägnät med hjälp av snören. 
Resans längd skulle kunna mätas från båda hållen av de 
resande. Därför placerades milstolpar upp efter systemet 
1 mil, 1/4, 1/2, 1/4 och 1 mil. Mellan varje stolpe var 
det en fjärdedels mil (2 672 meter) en fjärdings väg.

Milstolpe vid Björndammen, med en kunglig krona och årtalet 1844 
samt avståndet 1/4 mil. I gjutjärn framställd vid Hälleforsnäs bruk.

Inledningsvis tillverkades många milstolpar i ek, på 
vägmuseet i Kjula finns det alltjämt kvar en av dessa 
ekstolpar, merparten förföll dock ganska snart. Milstol-
par tillverkades också i kalksten och sandsten. Stolparna 
masstillverkades, milangivelse och monogrammet höggs 
in efter beställning. År 1776 utfärdade landshövdingen 
Örnskiöld en kungörelse som rekommenderade att det 
skulle sättas upp gjutjärnsstolpar. 

I Villåttinge härad finns tre typer av gjutjärnsstolpar, 
gjutna vid Hälleforsnäs bruk och med årtalen 1844, 
1868 eller 1869. Utmed väg 221 i Bettna och Vadsbro 
socknar förekommer även kalkstenshällar från 1837. 
Efter att metersystemet införts 1878 upphörde efterhand 
milstolparna att gälla. Idag utgör milstolparna värdefulla 
tidsdokument som påminner om en svunnen trafikmiljö.

Till vägmiljöerna hör också väghållningsstenar. Redan 
i de medeltida landslagarna angavs att allmogen och 
bönderna skulle ansvara för vägunderhållet. Detta ansvar 
utvecklades när det, år 1628, nyinrättade Lantmäteriet 
fick i uppgift att göra väglottsdelningar. För att veta 
var de olika väglotterna var belägna satte bönderna upp 
väghållningsstenar. Ofta består inskrifterna av initialer 
alternativt gårdens namn och en pil i lottens riktning. I 
dag finns det kvar väghållningsstenar utmed vägen öster 
om Blacksta by och invid vägen mellan Dal och Tövesta.

Med 1734 års gästgiveriförordning fastslogs och förtyd-
ligades gästgiveriskyldigheten. De gästgiverier som ännu 
inte hade någon måltidslokal och gästrum för resande 
blev tvugna att bygga sådana samt ordna stall och 
vagnslider. Vid varje gästgiveri skulle det hängas upp 
en tavla som visade avståndet till nästa gästgiveri. På 
kartor över Sveriges landsvägar anges avståndet mellan 
olika orter och var gästgiverierna ligger. 

I 1734 års lag utfärdades bestämmelser om isvägar och 
gästgiveriförordningen tog upp snöröjning. Brobygge 
och underhåll av broar blev en viktig del av vägunder-
hållet och staten beslutade något senare, 1772, att 
stenbroar skulle byggas och inspekteras av brofogdar. 
Många av de stenbroar vi ser idag är från den tiden och 
minner om platsen för urgammal härkomst som spång/
träbro eller vadställe. Gästgiveri och skjutshållsinrätt-
ningarna upphörde helt att gälla enligt 1934 års lag 
även om de i praktiken försvann under 1800-talets slut 
då järnvägarna kom.
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Utdrag ur vägkarta över Nyköpings hövdingadöme från 1688 med krogar, milstolpar, sätesgårdar och frälseladugårdar. or. På kartan namnges 
även Ålspångabro i södra Blacksta och Oxebro i norra Årdala.

Kongl. M:ts Krogare- och Gästgifware 
Ordningh, 1649:

Til thet Siunde / 
När Wägarna således äre rödde 
och lagade / 
skola the och mätas medh Snören /
så at alle mijler blifwa lijka långa: 
Och skal sextusend fampnar göra en Mijl / 
och widh hwar Mijl / 
upsättias wisse Stenar och Kännemärken / 
den resande Man til rättelse

Stenbro i Hallebro, äldre väg som tagits ur bruk.
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Karta från 1735, med Flens kommun, krogar, milstolpar, broar och runstenar som visar på Södermanlands viktigaste vägar.

Riksvägarna på 1735 års vägkarta är fortfarande idag 
viktiga landsvägar genom Södermanland, även om de 
rätats ut och delvis fått nya sträckningar. Kartan visar 
föregångare till dagens väg 53, 55 och 221. I södra 
delen av Flens kommun utgjorde vägarna Floda-Sköl-
dinge-Blacksta till Husby och vägen från Stora Malm via 
Bettna till Husby två riksvägar. De passerar gårdar som 
tidigt fick rollen av krogar och gästgiverier, till exempel 
Hovby i Blacksta, Flensby i Flen och Berga i Hyltinge.

Gästgiveriet vid Kåvetakvarn i Hyltinge ligger tätt inpå den äldre 
landsvägen.

På 1735 års karta över vägnätet listas gästgiverier och avstånden 
mellan dessa.

På 1840-talet lät kung Karl XIV Johan inrätta Kongliga 
Styrelsen för Allmänna Wäg- och Wattenbyggnader. Det 
innebar att det inrättades ett nationellt statligt ämbete 
som fick ansvar för vägväsendet. År 1891 antog riks- 
dagen en ny lag om ansvaret för vägunderhållet. Vägnä-
tet delades in i landsvägar och bygdevägar samtidigt 
som grindar skulle tas bort. Vägbredderna var dock de 
samma som i de medeltida lagarna, 3,6 respektive 6 
meter breda. 
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POSTDRÄNGAR

• Längs postlinjerna upprättades ett stafettsystem 
där posten utväxlades på de gårdar där 
postbönderna satt. 

• När en postdräng närmade sig en postgård blåste 
han i sitt horn. Det var signalen till den dräng som 
skulle springa nästa sträcka för att göra sig beredd.

• Postdrängarna kändes igen på posthornet och 
kronan. Staten bekostade en tjänsterock, med tre 
kronor broderade på. 

• På 1670-talet kom postiljonen som färdades på 
häst för ett ökat tempo i postbärningen.

Postväsendet
Till kommunikationsväsendet hör också postgången. Den 
19 februari 1636 fick Sveriges landshövdingar order om 
att identifiera dugliga – och helst läskunniga – män som 
bodde längs de allmänna vägarna. De skulle bli postbön-
der i Postens nya organisation, och gästgiverierna fick 
en viktig roll i postgången. 

Posten grundades på initiativ av Axel Oxenstierna under 
30-åriga kriget och drottning Kristinas förmyndar- 
regering. Målet var att förbättra den offentliga brev- 
växlingen både inom landet och till Europa. År 1718 
slogs postverksamheten och gästgiverierna samman. 
Kartan från 1735 över länets landsvägar visar gästgive-
rier och i texten anges deras roll i postgången. Systemet 
med postbönder avvecklades först 1860. 

Vid Hyltinge kyrka finns det en mycket välbevarad stenvalvsbro.
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Järnvägar
Järnvägsbyggandet får ses som det avgörande steget in i 
den moderna kommunikationshistorien. Järnväg- 
arnas ursprung finns i skenbanor till gruvor. I Sverige 
fanns från början en viss tveksamhet till järnvägar med 
ånglok, men under mitten av 1800-talet påbörjades 
planeringen av ett landsomfattande järnvägsnät. 

Västra Stambanan mellan Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö, vilken var en av de först beslutade 
och byggda järnvägarna i landet, går tvärs igenom Flens 
kommun. Det var runt Flens station, öppnad 1862, som 
Flen växte fram. 

Något årtionde senare, år 1877, invigdes TGOJ-banan, 
en järnväg som gick från Grängesberg till Oxelösund 
med uppgift att frakta järn ut i världen via Oxelösunds 
hamn. Denna järnväg passerade Bettna och Vadsbro där 
det anlades stationer som kom att bli grogrund för små 
stationssamhällen. 

Musiespårvägen i Malmköping är en del av Mellersta 
Södermanlands järnväg som efter lång planering byggdes 
1907. Den nuvarande banans norra stopp ligger vid Hosjö 
som har en lång tradition som krog och gästgiveri. Till 
museijärnvägen hör också Sveriges Lokaltrafikmuseum 
i Malmköping med en livlig och uppskattad verksamhet 
vid Malmköpings tågstation, där det alltjämt finns kvar 
tidstypiska lokstallar. Museet började sin verksamhet 
redan 1969 endast några år efter banans nedläggning.

Banvall för ”Mellersta Sörmlands järnväg”, nedsprängd genom 
berget. Idag bilväg till Dunkers station.

Byvägar
De äldre vägarna var terränganpassade och band sam-
man bygd med bygd, kyrka med kyrka och gården med 
odlingsmarken. Vägen låg oftast i gränsen mellan skog 
och åker. Vägstrukturen har förhistoriska rötter och i 
Flen finns det kvar många vägar av denna typ.

Landsvägen runt sjön Uren i Forssa socken har en 
ålderdomlig karaktär. Den är tydligt terränganpassad 
och slingrar sig fram förbi byar och säterier. På flera 
platser erbjuds utblickar över sjön Uren. I området finns 
många liknande ålderdomliga vägar som slingrar sig 
fram genom kuperad odlingsmark. I Blacksta ligger Kung         
Blackes hög nära vägen och vid Hovby låg det tidigare 
ett gästgiveri som visar på platsens roll som knutpunkt. 

Vägen mellan Långdunker, Hyltinge kyrka och Sparreholm  
är en liknande vägmiljö med samma sträckning som på 
1600-talet. Vid Hyltinge kyrka finns en ståtlig stenbro 
med valv. Från Hyltinge kyrka går en ålderdomlig 
kyrkstig söderut mot Helgesta kyrka. På Flenmon finns 
en vägsträckning som hör samman med den medeltida 
kolonisationen av området. 

I Dunkers socken har flera vägsträckningar tillkommit 
som en del i ett produktionslandskap. De är en del av 
en större industrimiljö. Från Dunkers bergslag går stråk 
av färdvägar och hålvägar ner mot matarvägen och den 
större landsvägen. Vägarna ansluter från kolningsplatser 
och från Starrsäters och Knaperhälls gruvor.

Brukningsväg i Dunker, på Ekensholms marker. Vid 1800-talets 
skiften rätades brukningsvägar ut och blev till streck i landskapet.
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Den moderna bilismen
Under 1910- och 1920-talet inleddes en ny era då 
motortrafiken och bilarna introduceras. 1913 bildades 
Svenska Vägföreningen som fick stor betydelse för 
utvecklingen och utbyggnaden av vägarna. 1906 fanns 
runt 200 bilar i Sverige och 1916 hade antalet bilar ökat 
till 5 600. Hastighetsgränsen höjdes till fyrtio kilometer 
i timmen utanför tätort, i tätort gällde tjugo kilometer i 
timmen. Antalet bilar ökade snabbt och på 1950–1960-
talen hade bilen blivit var mans egendom.

På 1920-talet inleddes en omfattande förbättring och 
omgestaltning av vägnätet för att kunna svara upp mot 
bilarnas hastigheter. Vägar rätades ut, backkrön sänktes 
och kurviga vägpartier drogs om. 

Väg 57 mellan Sparreholm och Flen drogs om så att den 
till stora delar följde stambanan och fick en ny bro över 
sjön Valdemaren. Tidigare slingrade sig vägen fram på 
södra sidan av Valdemaren. Väg 55, 52 och 53 är andra 
vägar som fått nya sträckningar med färre kurvor och 
lutningar. På flera platser går det att följa den äldre 
slingrande landsvägen, som var anpassad efter häst-
skjutsar, parallellt med 1900-talets bilväg. Exempel  
på detta finns i Helgesta där den äldre landsvägen 
finns kvar väster om väg 53 och vid Hedenlunda där 
1600-talets landsväg går väster om väg 221.

Vägarnas utbyggnad har följt i spåren av bilismens 
utbredning. 1957 antog Sveriges riksdag ”Vägplan för 
Sverige” den första övergripande långtidsplanen för 
vägväsendet i landet. Ledsstjärna blev den amerikanska 
idéen och synen på bilen som medel för jämställdhet 
och frihet. Det gällde att förutse trafikflöden och 
anpassa utbyggnaden. Vägplanen lade grunden för den 
moderna bilismens utveckling under 1900-talet. 

De senaste decenniernas förbättringar av vägnätet har 
omfattat; nya förbifarter vid Malmköping och nordost om 
Flen. Ytterligare nya vägdragningar som väntar är en ny 
förbifart söder om Flens stad.

Väg i Forssa mellan Spånga och Malstanäs.

Oxbro.
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Hantverk och protoindustrier

På den sörmländska landsbygden har det bedrivits en 
rad hantverk och olika former av tidiga industrier, vilka 
ibland benämns protoindustrier. Hantverk och industrier 
förutsatte att det fanns tillgång till råvara, arbetskraft 
och tekniskt kunnande. Kunskap om olika verksamheter 
får vi från fornlämningar, skriftliga källor och kartmate-
rial. Från de senaste århundradena finns även nedteck-
nade berättelser, illustrationer och fotografier. Här har 
uppgifter hämtats från skriftliga källor sammanställda 
i ”Det medeltida Sverige” och kartmaterial från lant-
mäteriets digitala kartarkiv. Källmaterialet varierar och 
sannolikt finns det ytterligare kvarnar, sågar och andra 
verksamheter att upptäcka som kan komplettera bilden.

Verksamheterna spänner från skräddare på 1300-talet till 
mjölkvarnar och järnbruk som utvecklats till betydande 
industrier i modern tid. Det tekniska kunnandet ökade 
genom klosterväsendet och senare genom invandrande 
yrkesmän. Samtidigt förändrades behov och efterfrågan 
vilket i sin tur påverkade den industriella verksamheten. 

En grundfaktor för olika verksamheter var att det fanns 
en tillräckligt bra kraftkälla. Vattenkraften var en 
förutsättning för de första kvarnarna, sågarna, hyttorna 

och masugnarna. För att driva vattenhjulen behövdes 
ett kraftigt vattenflöde och kvarnar, sågar och hyttor 
anlades vid vattenfall. För att kunna styra och reglera 
vattenflödet efter behov byggdes dammar uppströms 
själva platsen för verksamheten. Idag är det oftast dam-
marna som finns kvar av verksamheterna. Många dammar 
är utpekade som fornlämningar och de är viktiga spår av 
äldre tiders verksamheter som ska bevaras.

För flera verksamheter, hyttor, kalkugnar och tegelugnar 
behövdes ved och kol som bränsle. I norra Flen fanns det 
järnmalm, goda vattenflöden och rikligt med skog för 
kolningen. Tillsammans skapade dessa förutsättningar en 
gynnsam grund för bergsbruk. I dessa områden vittnar 
kolbottnar om bergsbrukets betydelse.

Vid mitten av 1700-talet introducerades ångmaskinen i 
Sverige och på 1850-talet kom ånglokomotiven. Sågverk 
och industrier behövde inte längre ligga utmed vatten-
drag. I slutet av 1800-talet byggdes kraftverk i flera av 
områdets vattendrag och distributionen av el kom att 
rita om industrilandskapet. Industrier kunde istället 
placeras i anslutning till den nyanlagda järnvägen och 
de nya stationssamhällena.

Dammvallen vid Kåveta kvarrn.
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Textilier och läderhantverk
På landsbygden och i de tätorter som växte fram med 
tiden fanns det många hantverkare som sysslade med 
textilier och läderhantverk som skräddare, skomakare och 
garvare samt verksamheter som linberedning, vadmals-
stampar och färgerier. I äldre tid var det sockenstäm-
mans uppgift att utse hantverkare och det är framför allt 
i de skriftliga källorna som hantverkarna märks. 

Spår av verksamheterna är sällsynta, i fornminnes- 
registret nämns några linberedningsgropar, linbastor och 
vadmalsstampar. I kartorna finns ibland ortnamn som 
Skräddartorp, och i husförhörslängder omnämns ibland 
personer som skomakare eller skräddare. En genomgång 
av sockenstämmoprotokoll, kyrkböcker och husförhör-
slängder skulle troligen visa på fler hantverkare. 

I ett brev från år 1380 omnämns Johan skräddare i 
Flensby när han byter till sig jord från Bo Jonsson (Grip) 
i Flen, Lida och Salsta mot jord i Harpsund och Mellösa. 
Brevet berättar om en till synes välbeställd skräd-
dare. Nästa exempel är från år 1440 och år 1445 och 
omnämner skräddaren Johan från Grinda i Lilla Malma 
socken som var faste (vittne vid jordförsäljning) vid 
häradstinget. Bland ortnamnen märks sex Skräddartorp 
i Blacksta, Dunker, Helgesta, Hyltinge, Lilla Malma och 
Vadsbro socknar och en Skräddarbacken i Dunker. De 
visar att skräddaren bodde på ett torp och att det fanns 
skräddare i varje socken. 

På 1700-talet när Malma hed blev exercisplats för 
Sörmlands regemente uppstod en omfattande skräd-
deriverksamhet i Malmköping, eftersom alla militära 
uniformer syddes lokalt. Det största skrädderiet i Malm-
köping var Malm & Son som grundades 1872. Företaget 
fortsatte 1943-44 under namnet Thordins Skrädderi och 

Herrekipering, för att upphöra 1953. På 50-talet fanns 
det flera skrädderier i Malmköping som sydde uniformer 
till flyget i Nyköping och regementet i Strängnäs. 

Under 1800-talet fanns det minst två vadmalsstampar i 
Flen. Vadmal var ett tättvävt ylletyg som valkades i den 
vattendrivna vadmalsstampen. År 1831 fick Kastman 
kontrakt på att bygga en ´wallmarstamp i Slaggiöle-
qvarn´. Kastman bodde i Malmköping där han drev en 
färgargård. Det finns även uppgifter om en vadmals-
stamp vid Rökärrsån nära Kvarnsjön i Mellösa socken. 

Spånadslin var en viktig gröda som bör ha odlats på 
många gårdar för att tillgodose hushållets behov av 
linne. I Flen finns det två linberedningsgropar som 
berättar om linberedning och på hembygdsgårdarna 
finns det många olika redskap som visar på linberedning. 

Skinnberedning och skomakeri var andra vanliga sysslor 
på landsbygden. En skinnare beredde skinn, sydde fällar, 
skinnplagg och pälsar. I Malsta i Forssa finns ett skogs- 
område nära gården som heter Skinnarpälsbacken. Vid 
sekelskiftet 1900 fanns ett garveri i Flen. Ortnamn som 
Skomakartorp i Bettna, Lilla Malma och Vadsbro socknar 
berättar att det fanns en skomakare på platsen. 

År 1946 startades Nordisk textilindustri, nära Thule-
parken i Flen. Där vävdes mattor, filtar och tyger. Med 
tiden skedde en specialisering på mattor, bland annat 
Flensmattan, en trasmatta. Allmänheten kunde lämna 
in mattrasor som sedan vävdes till mattor i fabriken. 
Väveriet sysselsatte ett tiotal personer, mest kvinnor. 
Fabriken fanns kvar till slutet av 1960-talet. Idag finns 
det ett ullspinneri i Sparreholm, Båvens spinnhus, som 
tar emot ull, väver mattor och har kursverksamhet.

Vid Hornsund håller fåren landskapet öppet. 
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Kvarnar och sågar
I Flentrakten finns många spår av kvarnar och sågar 
som visar på verksamhetens betydelese. Det har funnits 
olika kvarnar, skvaltkvarn, hjulkvarn och väderkvarn 
samt handkvarnar för gårdsbruk. Skvaltkvarnen var den 
minsta och tekniskt sett enklaste. Säden maldes mellan 
kvarnstenar som drevs av ett horisontellt vattenhjul. 
Den användes för mindre mängder säd, det vill säga 
lokal mjölproduktion. 

Hjulkvarnen var större och mer effektiv än skvalt-
kvarnen, men också komplicerad och dyr att uppföra. 
Vattenhjulet stod upp och kunde driva flera kvarnstenar 
och framförallt så malde den bättre mjöl. Hjulkvarnen 
fanns redan på medeltiden men slog igenom först under 
1800-talet. När väderkvarnen kom på 1800-talet mins-
kade antalet vattenkvarnar. Med ångkraft och elektricitet 
slogs hjulkvarnen och väderkvarnen successivt ut.

Under 1500-1600-talen var myndigheterna restriktiva 
när det gällde rätten att anlägga kvarnar. Handlingar i 
häradsrätten visar dock att det bör ha funnits ett stort 
antal bondekvarnar, i form av skvaltkvarnar i mindre 
bäckar. Det är svårt att kontrollera dem då uppgifterna i 
arkiven är knapphändiga och det är svårt att veta var de 
låg. Sannolikt skulle fler kunna hittas genom special-
inventeringar av områdets vattendrag.

De medeltida, skriftliga källorna berättar om mjölnare 
och kvarnar. Den äldsta uppgiften om en kvarn är från 
år 1377 då Cecilia Ulfsdotter ingick en förlikning 
med Staffan Ulfsson angående Kåveta med tillhörande 

Ekenäs Kvarn är restaurerad och maler återigen mjöl. På platsen finns ett populärt café. 

Kåveta kvarn är riven, kvar finns mjölnarbostaden, en ålderdomlig 
parstuga från 1700-talet.
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kvarnar, Kåvetakvarn ’Kothweta qwærna’ och en kvarn i 
Gryt i Gryts socken. Åtminstone fram till tidigt 1900-
tal har det funnits en kvarn på platsen och än idag är 
adressen Kåvetakvarn i Hyltinge socken. 

År 1381 kungjorde biskop Tord att han mottagit jord och 
en kvarn i Malsta i Forssa socken som Elin Jönsdotter 
testamenterat till herr Jakob, kyrkoherde i Forssa. Vid 
Kvarntorp väster om Vadsbro kyrka bodde Jöns ”vid kvar-
nen” som var faste vid häradstinget år 1432. År 1457 
omnämns en liten ”bäckakvarn” intill Hall i Helgesta 
socken. År 1460 testamenterade Kristina gården Skiringe 
till sin son Ulf Torstensson, gården och ”kvarnamala, 
visthus och årsväxt” hade hon fått i morgongåva av sin 
avlidne make Jöns Davidsson.

Vid 1500-talets mitt visar kartorna på 44 kvarnar, 
fördelade på Bettna (1), Blacksta (0), Dunker (7), Flen 
(2), Forssa (3), Helgesta (6), Hyltinge (1), Lilla Malma 
(6), Mellösa (9), Vadsbro (1) och Årdala (8). Nykvarn 
i Bettna omnämns år 1543 då Johan Pedersson (Bååt) 
hade en kvarngård, som var hustrun Kristina Åkesdot-
ters (Tott) arvegods. Skebokvarn ”Skedby qwarn” ägdes 
år 1543 av biskopen i Strängnäs som även ägde Mora 
kvarn. År 1558 befallde Gustav Vasa att de bönder 
som bränt upp kvarnen skulle frisläppas mot borgen. 
Kvarnen hade då två par kvarnstenar. Malmakvarn ägdes 
av kyrkan och hade ett par stenar år 1559. Grinda och 
Lundby i Lilla Malma, Harpsund och Mellösa i Mellösa 
socken samt Mälby i Årdala hade två kvarnar vardera. 
Resterande kvarnar omnämns som ”bäckakvarn” eller en 

”liten kvarn”, troligen skvaltkvarnar. Dessa kvarnar var 
troligen skattekvarnarna ägda av skattebönder, bönder 
som betalade skatt.

Från 1630-talet och framåt har uppgifter om kvarnar 
hämtats från äldre kartor. Antalet hade minskat till 34 
stycken, men troligen fanns det fler. Av dem var 13 
kända från 1500-talet, resten var nya. Det fanns kvarnar 
över hela Flen men något fler i de norra socknarna. På 
kartorna går de att hitta som markeringar i form av ett 
stiliserat kvarnhjul. Vid flera kvarnplatser finns det även 
utritat en mjölnarstuga där mjölnaren bodde. På 1637 
års karta över Enebåga inägomark finns det en byggnad 
med texten ’quarn’ intill. På 1689 års karta över Bettna 
by kan en symbol vid ett av husen tolkas som en holk-
kvarn som är en typ av väderkvarn. Hjulhuset med sina 
vingar stod på taket av kvarnbyggnaden. 

1700-talets kartor visar färre kvarnar, 30 stycken varav 
22 fanns med på 1600-talets kartor. Kartorna visar på 
färre kvarnar i kommunens södra del, i Blacksta sak-
nas kvarnar helt i kartorna. Nykvarn i Dunkers socken 
återfinns på en karta från år 1726 över Stålboga ägor. 
Platsen är den samma som den då nedlagda Nyhamma-
ren. Mälby i Helgesta anlade en väderkvarn i närheten 
av gården på 1700-talet. 

Kartor från 1800-talet visar sju kvarnar, sannolikt har 
det funnits fler som inte syns i kartorna. Kvarnen vid 
Nykvarn i Bettna togs bort när sjön Täljaren sänktes på 
1870-talet genom att Nykvarnsån fördjupades. 

Antal kvarnar per socken, utifrån kartmaterial och DMS (Det medeltida Sverige).
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Nära Torparviken vid Sparreholm fanns det en väderkvarn 
och i Frändesta en ångsåg kring år 1900. Sibro kvarn i 
Årdala är numera bostad. Det minskande antalet kvarnar i 
kartmaterialet berättar kanske mer om hur kartor ritades 
än det faktiska antalet kvarnar. Det kan har funnits 
kvarnar som inte finns med i kartorna. I äldre tid kan det 
ha funnits ekonomiska motiv till att försöka undanhålla 
små bondkvarnar. I syfte att slip pa undan skatt.

Ekenäs kvarn i Blacksta uppfördes 1871 och var i 
kommersiell drift fram till 1964 för att sedan nyttjas av 
gården några år. I dag finns ett populärt café på platsen. 

Handsågen är känd sedan järnålder och under medeltid 
fanns det flera olika varianter, klyvsåg, kransåg och 
den vattendrivna ramsågen. Vid kransågning deltog två 
personer som drog sågbladet upp och ned. Av naturliga 
skäl finns inga lämningar kvar i naturen efter den 
varianten. Däremot går det att hitta lämningar efter den 
vattenburna ramsågen.

Fram till 1700-talet hade sågbladen varit grova, vilket 
medförde mycket spill. I mitten av 1700-talet, när 
skogen minskade kom kritik mot det stora svinnet.  
Ungefär samtidigt kom en ny teknik från Holland med 
fina valsade sågblad där det var möjligt att sammanföra 
flera blad i en ram. De nya sågbladen minskade svinnet 
från 15 % av sågstocken till 3 %.

På 1600-talets kartor visas 13 sågar. På kartan är de 
utritade som en trekant med ett kors på, oftast med 
ordet ’sågh’ eller ’såghquarn’ intill. Hälften av dem 
låg i den norra, skogrika, delen av kommunen. Vid sex 
sågplatser fanns det även en mjölkvarn.

Nykvarns sågverk i Dunker placerades där Stålboga 
Nyhammare tidigare låg. Uppgifter om byggnadsår sak-
nas. År 1868 finns den med i det årets länskalender. Från 
början var sågen troligen en mindre ramsåg, enbladig 
och vattendriven. Kring 1900 anskaffades en ångmaskin 
vilket gjorde att sågen inte var beroende av vatten- 
tillgången i bäcken. 

På kartan från år 1677 finns det tre kvarnar i nordvästra Dunker, Mora kvarn längst i norr, Holmskvarn norr om Holmen (nu Ekensholm), 
och en norr om Nääs by, se de runda hjulen på vattendragen. Vid Mora, finns det alltjämt kvar en kvarnbyggnad.

Vibyholms såg i Årdala 
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Karta över sågar och kvarnar i Flens kommun. Kartbilden bygger på verksamheter som återfinns i olika kartskikt. Helt säkert har det funnits 
betydligt fler kvarnar som små skvaltkvarnar och bondeägda sågar som kommer att komplettera bilden med tiden. 
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Mejerier
Under 1800-talet fick animalieproduktionen en allt 
större betydelse och bättre transporter gav tillgång 
till en marknad där mjölk och ost kunde säljas. Under 
1800-talet satsade många gods medvetet på att öka 
mjölkproduktionen och bland statarna var mjölkerskor 
och mejerskor en viktig grupp. Mejerierna tog hand om 
mjölken, en färskvara som krävde nedkylning för att inte 
förstöras av bakterier. Därför låg ofta mejerierna nära 
ett vattendrag eller en sjö för att ha tillgång till kylande 
vatten. I mejeriet förädlades mjölken till smör och ost. 

Kartmaterialet berättar om mejerier i området. År 1883 
hade Ekensholms gods i Dunker mejeri, ladugårdar och 
statarbostäder vid Ökna. Vid sekelskiftet 1900 visar 
kartorna 13 mejerier. Fyra låg i Dunker. Vibyholms gods 
hade mejeri, ladugårdar och statarbostäder vid Skälby. 
Vid Sofielund i Forssa ligger det kvar ett mejeri i tegel 
invid sjöstranden.

Skebokvarns mejeri byggdes år 1923 och låg mitt emot 
tågstationen i Skebokvarn. Idag finns ett kanotcenter 
med vandrarhem och café i byggnaden. Namnet Mejeri-
viken vid Vibyholm anger att det funnits ett mejeri vid 
Båvens kant. Sannolikt har det funnit mejeri vid nästan 
varje gods under 1800-talet eller åtminstone flera i varje 
socken och framför allt i de järnvägssamhällen som 
växte upp i slutet av 1800-talet. 

Att kunna sälja smör och ost till städerna blev en viktig 
inkomstkälla för landsbygden. Idag finns det flera meje-
rier i Flen. Jürss Mejeri i Hälleforsnäs producerar exklu-
siva ostar på ekologisk mjölk från sörmländska gårdar. 
Troxtabo i Bettna är inriktade på getost medan Grinda 
mejeri vid Malmköping tillverkar glass och har café.

Skebokvarns mejeri är idag vandrarhem.Zig-Zag-fabriken i Malmköping ligger utmed landsvägen och används 
numer som kontorshotell.

Vid sekelskiftet 1900 fanns 21 sågar i kommunen, varav 
14 var hjulkvarnar som drevs med vattenkraft. Sju 
drevs med ångkraft i Hälleforsnäs, 2 i Flen, Yxtaholm, 
en vardera i Sparreholm, Fräkentorp och Röl. I Dunkers 
socken fanns sju sågar men det var bara en som drevs 
med ångkraft. 

År 1890 registrerade Fredrik Pettersson ”Firma Fredrik 
Pettersson Snickeri och kvarnrörelse”. Han och hans tre 
bröder hade fått köpa Framnäsudden av kammarherre 
Celsing på Sparreholms slott. Där byggde de ett snickeri 
med egen ramsåg och kvarn. Fabriken sysselsatte ett 
30-tal arbetare och tillverkningen bestod i huvudsak 
av möbler. Verksamheten fortlevde i olika regi fram till 
2010-talet. Som mest hade fabriken 399 anställda och 
var då en av kommunens största arbetsgivare. 2014 
öppnades en outletbutik i lokalerna.

I Skebokvarn ersattes kvarnen av en vattensåg som 
sedan ersattes av en ångsåg. Fabrikör Anton Andersson 
startade år 1913 Skebo Träförädling där det bland annat 
tillverkades leksaker. Företaget blev känd under namnet 
Zig-Zag. Den en gång så rika träindustri och sågverk-
samhet som hade stor betydelse representeras idag av 
Bråhovda såg i Malmköping och Kvarnängs snickeri i 
Flen. Vid sidan om dessa finns det alltjämt kvar några 
bondsågar på landsbygden. 
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På sockenkartan över Dunker från år 1700 syns Björndammens masugn, ”kolhusstugan” intill och i norr finns en 
Hammare invid ån, på den plats som idag heter Nykvarn. Björndammens signum var B:D.

Bergsbruket
Järnet gjorde sitt intåg århundradena före Kristi födelse. 
Till en början förädlades myrmalm till järn i bläster- 
ugnar. Spår av lågteknisk, förhistorisk järnframställning 
har inte påträffats i Flen men fynd från arkeologiska 
undersökningar i Södermanland visar att järnframställ-
ning förekom över hela landskapet, även om det är 
ovanligt att hitta själva produktionsplatserna. Under 
medeltiden   gjorde masugnen sitt intåg och järn kunde 
tillverkas av järnmalm från gruvor. 

I masugnen, även kallad hytta i äldre tid, framställdes 
råjärn, tackjärn, genom reduktion av järnmalm med 
kol. Till bergsbrukets produktionskedja hörde också 
stångjärnshammare, eller hammarsmedja, som var en 
typ av smideshammare, ofta vattendriven, där välljärnet 
smiddes till stångjärn. Knipphammaren var en äldre typ 
av lätt fallhammare med hastig gång som användes vid 
smidning av produkter med finare dimensioner som spik. 

Under 1500- och 1600-talen invandrade kunninga yrkes-
män från Tyskland och Belgien som fick stor betydelse 
för utvecklingen vid järnbruken. Järnbrukens framväxt 
och storhetstid hör samman med Sveriges framväxt som 
stormakt. Behovet av järn till kanoner och vapen ökade 
ständigt. Järnet blev en allt viktigare exportprodukt.

I norra delen av Flens kommun anlades tre masugnar 
och två stångjärnshammare under 1600-talet. Att de 
placerades i detta område berodde på att det var här 
som järnmalm, träkol och vattenkraft fanns. 

År 1632 arrenderade Marcus Danielsson Kock, född år 
1585 i Liège, jämte en annan nederländare ett vattenfall 
i Dunkers socken under Ökna och uppförde där Mora 
masugn. Kock hade två smideshammare i Nyköping på 
vilka tackjärnet från Mora smiddes till stångjärn. Verk-
samheten fortgick under 1600-talet under olika ledning.

I Dunkers kyrka finns två gravhällar i järn som troligen 
är tillverkade i Mora bruk mellan 1633 och 1663. De kan 
vara de enda bevarade produkterna från bruket som lades 
ned i slutet av 1600-talet. På platsen för masugnen 
finns stora mängder slagg, masugnen är fornlämning.

År 1637 utfärdade Drottning Kristina ett privilegiebrev 
med rätt att anlägga järnbruk vid Björndammen för Hans 
von Förden, en handelsman i Södertälje. Han överlät 
bruket på rådmannen Anders Hindersson från Stockholm. 
Järnmalmen i Starrsäters gruvor och skogstillgångarna i 
Villåttinge häradsallmänning låg till grund för masugns-
driften. Under 1600-talet fortsatte Björndammen att 
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skifta ägare. 1688 kompletterades bruket med en knipp- 
hammare. I slutet av 1600-talet övertogs Björndammens 
gruva och bruk av Nils Schönberg på Ekensholm. 

Järntillverkningen utvecklades under 1800-talet så att 
den år 1871 uppgick till 6.220 centner (ca 264 ton) 
tackjärn. Några år senare sjönk tillverkningen drastiskt 
och masugnen lades ned år 1875 troligen på grund av 
brist på träkol då all skog runt bruket var avverkad. Vid 
Björndammens masugn framställdes bland annat kanon-
rör. Vid Björndammen finns det rester av en hytta och två 
slaggvarpar. Föreningen Björndammens Masugn bildades 
2013 med avsikten att bevara masugnen, sprida kunskap 
kring denna, göra den tillgänglig och nyttja den som en 
unik kulturscen. Verksamheten invigdes våren 2016 och 
har haft en rad evenemang sedan dess.

Stålboga hammare låg vid Stålbogatorp intill sjön 
Eklången och den äldsta kartan över Stålboga från år 
1625 anger att det fanns en bruksanläggning på platsen. 
Georg von Emersen som ägde Björndammens masugn lät 
bygga en hammare år 1641 men avled innan den blev 
klar. Hans platschefer, Jacob Piett vid Björndammen och 
Herman zur Schmieden (Tersmeden) vid Öllösa, fullföljde 
anläggningen och 1642 togs Stålboga hammare i bruk. 
De uppförde ytterligare en hammare i Stålboga ström 
nära Björndammen, norr om Kvarndammen. Den blev klar 
år 1644 under namnet Nyhammaren och var i drift fram 
till 1716. Stångjärnshammaren vid Stålbogatorp ersattes 
av en ny år 1684, nu med Nils Schönberg som ägare. 
Han utökade verksamheten och anlade en knippham-
mare år 1691 för lavettsmide till artilleriet samt en 
spiksmedja. 

Gjutjärnsföremål tillverkade vid Hälleforsnäs bruk, nu utställda i Hälleforsnäs museum. Hälleforsnäs bruks signatur var HF.

Masugnar, hyttor, hammare och gruvor återfinns främst i de norra delarna av Flens kommun samt vid Veckla i Bettna där det finns en gruva.

Stålboga måne
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Under 1800-talets första hälft utökades stångjärnspro-
duktionen avsevärt. På 1860-talet producerades järnet 
enligt den nya Lancashiremetoden och år 1868 anlades 
ett valsverk för stångjärn, plåt och manufakturjärn. Vals-
verket medförde en kraftig ökning av produktionen. År 
1874 producerades hela 293 ton stångjärn. Tre år senare, 
år 1877, hade järntillverkning upphört vid Stålboga. 
Orsaken torde vara att Björndammens masugn stängdes 
år 1875 och hammaren blev utan råjärn att bearbeta. 
Vattenkraften från det höga fallet i bruksområdet använ-
des runt sekelskiftet i en turbin som drev en träullsfabrik 
som anlagts på platsen för valsverket, fabriken var igång 
fram till 1949. Stålboga stångjärnshammare är fornläm-
ning och omfattar ett hammarområde med slaggvarp, 
vattenrännor och hjulgrav.

Vid Smedstorp i Lilla Malma fanns en hammare redan 
1637. Smedstorp har gett namn till Smedstorpsån där 
räntmästaren Börje Olofsson Cronberg 1669 uppförde 
en stångjärnshammare och två härdar för ett privile-
gierat stångjärnssmide. År 1674 arbetade 12 man vid 
hammaren och 1686 fick verksamheten rätt till kolning 
på allmänningen. Tackjärnet hämtades från den egna 
masugnen vid Hälleforsnäs bruk. År 1850 lades en av 
härdarna ner. På platsen fanns även en spiksmedja och 
från år 1825 hade de tillgång till egen rekognitionsskog. 
Idag finns endast Smedstorps gamla kvarn kvar.

Hälleforsnäs bruk anlades år 1659 av Abine Noy, en  
vallon från Belgien som fick privilegiet att bryta malm 
och bygga ett styckebruk med masugn för att gjuta 
kanoner. Starten var blygsam med anställda som bodde i 
torp och stugor i brukets omgivningar. 

År 1781 kom Hälleforsnäs bruk i friherre Gustaf Celsings 
ägo och 1820 tog dennes son över driften. Bruket växte 
och blev en stor och modern industri. Under hans ledning 
blev märket HF med en ring runt berömt. När kanon-
tillverkningen lades ner började bruket tillverka jord-
bruksmaskiner, vedspisar, grytor, stekpannor med mera. 
Produktionen utvecklades och en varmfläkt installerades 
vid masugnen vilket minskade virkestillgången med 75 %. 
1833 anlades en mekanisk verkstad, 1847 en masugn med 
gasrost ugn och ett gjuteri, 1859 ett manufakturverk och 
stamphammare. År 1840 fanns 371 anställda för att 25 år 
senare ha ökat till 551. Vid sekelskiftet 1900 dominerades 
produktionen av radiatorer och värmepannor, för att från 
1920-talet när AB Järnförädling tog över bruket tillverka 
rör fram till nedläggningen. 

För att effektivisera transporterna anlades år 1909 ett 
stickspår till järnvägslinjen som gick genom samhället. 
Under 1960-talet hade bruket sin storhetstid med drygt 
1 000 anställda. Bruket lades till stor del ned på 1980-
talet och gick slutligen i konkurs år 1997.

Smedstorp har gett namn åt Smedstorpsån i Lilla Malma. Utmed ån har det funnits kvarnar, sågar och smedjor. Ån är djupt nedskuren 
och meandrar sig fram. Vid bron över ån ligger Smedsta kvarn kvar och påminner om den vattendrivna verksmaheten.
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Smedjor
Vid sidan om bruken med dess olika produktion har det 
funnits ett stort antal gårdssmedjor. Kartmaterialet är 
dock mycket sparsmakat när det gäller att redovisa dessa 
byggnader som ofta låg perifert i förhållande till själva 
bondgårdarna. De låg på avstånd från boningshus och 
stallar eftersom verksamheten var eldfarlig och de kunde 
ibland vara nedgrävda i en sluttning. Det finns kvar flera 
äldre gårdssmedjor i Flen. Exempel på äldre gårdssmedjor 
med typiska lägen finns vid Kramnästorp och Rökärr i 
Mellösa socken.

I de historiska kartorna finns det utritat smedjor på 
tre platser. Vid Ramsbäck i Hyltinge fanns en smedja 
år 1799. Kartan över Sparreholms slott från 1822 visar 
på en smedja i samma område som en kalkugn och en 
iskällare vid Torparviken. Sydväst om Harpsund eller 
Axelsberg som det står på kartan från år 1811 låg det en 
smedja invid Harpsundsviken, nära en plats där det legat 
ett tegelbruk. På landsbygden finns det dock alltjämt 
kvar ett betydande antal smedjor i nära anslutning till 
dagens jordbruksbebyggelse. På kartorna redovisas de 
inte särskilt utan finns med bland de byggnader som 
markerats som uthus. 

En annan plats där det funnits en smedja är Strömsham-
mar i Dunker, där det under en period under 1800-talet 
fanns en verksamhet under namnet Strömshammars 
manufaktursmide. En muntlig källa berättar att stångjärn 
forslats från Stålboga över sjöisarna för att sedan smidas 
till spik och jordbruksredskap (Bayard). Sannolikt har 
det funnits ytterligare tidiga, så kallade protoindustriell 
verksamhet vid mindre smedjor där det under kortare 
perioder framställts olika produkter. 

Smedja vid Kramnästorp gömd i sly juli 2016. Februari 2017 är det röjt runtom och smedjan är fint underhållen. Smedjan finns utritad 
som ett uthus på den ekonomiska kartan från 1950-talet, på äldre kartor finns den inte med.

Gruvhål
Till bergsbruket och järnframställningen hör järnmalmen 
och gruvorna. Järnmalmen låg till grund för hela den 
verksamhet som utvecklades i masugnar, hamrar och 
senare manufakturverken. 

Även om järn framställdes tidigt i enkla ugnar var det 
först när de äldre blästerugnarna ersattes av hyttor som 
bergmalm kunde användas för järnframställning. De 
äldsta kända hyttorna är från 1100-talet, men den stora 
etableringen skedde på 1200-talet. De nya masugnarna 
som användes hade större kapacitet än de tidigare 
använda blästerugnarna. I masugnarna användes vat-
tenkraft för att driva bälgarna så att en kraftigare och 
jämnare luftström kunde skapas och därmed ge en högre 
temperatur i ugnen. Det senare var förutsättningen för 
att kunna använda den rika bergmalmen istället för att 
som tidigare använda myrmalm som utgångsmaterial för 
järnframställning. 

Gruvornas lokalisering var givna av var det fanns malm, 
medan hyttorna anlades där det fanns skog för kolfram-
ställning, vattenkraft samt malm. När det gällde skogen 
uppstod ibland konkurrens mellan gruvorna som även 
behövde skog för tillmakningen innan krutet kom. 

Lämningar av äldre bergshantering finns framförallt i 
Dunkers socken. Gråbergsvarpar och övergivna gruvhål 
finns vid Starrsättersgruvan, som bearbetades från 
början av 1600-talet till slutet av 1800-talet. Gruvan 
är utritad på kartor från åren 1688, 1768 och 1883. 
På 1700- och 1800-tals kartorna finns även gruvstugor 
utritade. Flera av dessa husgrunder finns kvar i skogen. 
Malm från Starrsättersgruvan fraktades under flera 
århundraden till Björndammens Masugn.
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Norr om Mora ligger Knaperhällsgruvan, ett gruvområde 
med gruvhål, gråstensvarp och en smedjegrund. Gruvan 
ansågs fortfarande ha god tillgång på ”jernmalm” med 
inslag av granit år 1865 enligt Sveriges geologiska 
undersökningar, SGU. SGU är den myndighet som är 
ansvarig för kartläggning av mineraler över hela Sverige. 
I närområdet finns ytterligare ett gruvhål med en grund 
efter en smedja och norr om Dammsjötorp ett gruvom-
råde med sex gruvhål och en härd efter en smedja. År 
1865 bedömde SGU att järnmalmstillgången var uttömd.

Knaperhällsgruvan är en typisk representant för de 
smågruvor som finns i Södermanland. Lämningarna är 
från gruvbrytningen vid 1800-talets mitt. Malmen bröts 
säsongsvis några månader varje år av 4-5 gruvarbetare. 
Brytningen skedde med handborr och krutspräng-
ning. År 1840 bröts 1280 skeppund malm (283 ton). 
Malmen transporterades till masugnarna vid Åker och 
Björndammen. 

Malmstrecket där järnmalmen bröts är en del av Kann-
torpsstråket och den sydöstra utlöparen av Bergslags-
malmerna. I Vadsbro, vid Båresta och nordväst om 
Veckla finns flera gruvhål och skogspartiet nära Veckla 
kallas Gruvhagen. Vid Bjurudden söder om Fräkentorp i 
Lilla Malma har det brutits magnetkis under en period. 

Träkol och tjära
Kolmilor uppfördes för att producera träkol. Den innebar 
en kontrollerad upphettning av ved utan syretillförsel 
som ledde till att slutprodukten blev träkol. En special- 
inventering i Dunkers socken resulterade i att 350 
stycken kolbottnar kunde registreras. Inventeringen visar 
att det bör finnas ytterligare kolbottnar i de  
skogsområden som ännu inte specialinventerats och  
som ligger nära bruksmiljöer.

Till verksamheten i skogen hör tjärbränning. Trätjära har 
använts sedan förhistorisk tid som impregneringsmedel 
för att skydda trä mot röta. Trätjära var en viktig export-
vara redan under medeltid och under 1800-talet var Sve-
rige världsledande inom tjärexporten. Tjära utvanns i en 
tjärdal, tjärränna eller tjärgrop som kan hittas i skogrika 
områden. Tjäran kunde förädlas till beck. Beckbränneri 
och beckhyttor är platser där tjäran kokats till beck. 
Både tjära och beck har använts vid sprängning i gruvor.

I Flens kommun finns det 35 stycken tjärdalar, noterade 
i Fornminnesregistret, alla i den östra delen av Dunkers 
socken. Ytterligare tjärdalar finns sannolikt i skogarna 
runt Hälleforsnäs. Ett torp i Blacksta heter Tjära.

Vägen upp till Starrsättersgruvorna, kantad av ett uthus som hör till gruvtorpet. Vänster om vägen finns flera skrotstenshögar.
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Tegelbruk och kalkbruk
Tegel började användas som byggmaterial på 1100-talet 
i Sverige och då i kyrkor och kloster. Först under 1600-
talet började boningshus uppföras i tegel i städer och 
för adelsmän. I slutet av 1800-talet förbjöds träbyggna-
der i många städer på grund av brandrisken och alltfler 
hus byggdes i tegel.

Under 1700-talet anlades ett stort antal tegelbruk 
vid städerna men också på säterier som uppförde nya 
påkostade huvudbyggnader. Äldre kartor visar på elva 
tegelbruk i Flens kommun. Det äldsta finns med på en 
ägomätningskarta från år 1753 över säteriet Åkerö i 
Bettna socken. Tegelbruket låg söder om säteriet och 
norr om säteribyggnaderna fanns det en tegelugn. Tegel-
bruket anlades för att få material till det nya stenhus 
som Tessin lät uppföra 1747 på Åkerö. 

Resterande tio tegelbruk finns med på kartor från 1806 
till sekelskiftet 1900. Det finns tegelbruk över hela 
Flen, merparten låg invid ett säteri. På kartor från tidigt 
1800-tal märks fem tegelbruk, vid Yxtaholm, Sparreholm, 
Stenhammar, Hedenlunda och Ökna. Samtliga ligger i 
herrgårdsmiljöer, Ökna är ladugård under Ekensholm och 
en viktig produktionsenhet inom godset. Vid sekelskiftet 
1900 fanns fem tegelbruk, varav endast tegelbruket vid 
Hedenlunda fortlevt. Övriga ligger på nya platser vid 
Fräkentorp, Grinda, Flen, Stäringe och Vibyholm.

När järnvägarna kom i slutet av 1800-talet var det bättre 
att lägga tegelbruken nära en järnväg, vilket ledde till 
att herrgårdsbrukens betydelse för tegelförsörjningen 
minskade successivt. Med hjälp av tekniska förbättringar 
kunde driften i stället koncentreras på färre men större 
bruk. Under en period fanns det ett stort tegelbruk nära 
Flens stad. 

Idag finns ingen tegeltillverkning kvar i Flens kommun. 
På två platser lever namnen kvar, Tegelbruket nära 
Stäringe och Tegelbruksholmen, en liten holme i Båven 
nära Vibyholm. 

I kalkugnar bränns kalksten till murnings- och putskalk. 
Det har använts för att bygga stenhus och putsa fasader. 
Från medeltiden och framåt har enkla kalkmilor använts 
för att bränna kalk. Liksom tegelbruken har kalkbruken 
varit beroende av råvarutillgången vid lokaliseringen. I 
området finns två kalkbruk från första delen av 1800-
talet, ett vid Stenhammar och ett vid Sparreholm. Båda 
har legat nära ett tegelbruk. Antalet kalkmilor och 
kalkugnar bör ha varit betydligt fler även om lämningar 
efter dem är få. Samtliga kyrkor i området har kalkputs, 
många har kalkputsad interiör och på godsen finns 
ett stort antal reveterade hus. Kalk har även använts i 
jordbruket, för att kalka ladugårdar invändigt och för att 
förbättra jordmånen. 

Vid Yxtaholm finns det fortfarande kvar en tegelugn och en tegellada som visar hur ett tegelbruk på ett gods kan ha sett ut under 1800-talet.
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BEBYGGELSENAMN SOM BERÄTTAR OM VERKSAMHETER

På landsbygden lever det kvar många ortnamn som berättar om hantverk och småindustri som försvunnit.

• Bettna: Dammkärr, Kvarngölet, Kvarntorp, Nykvarn, 
Skomakarens, Nykvarnsbors, Smedstäppan, 2 stycken 
Smedstorp, Snickartorp.

• Blacksta: Kolartorp, Skräddartorp, Sågstugan.

• Dunker: Berils Kolartorp, Björndammen, Dammkärr, 
Dammsjötorp (Dammsjön), Dammstugan, Gruvan, 
Gruvstugan, Gruvtorp, Kvarn-Johanstorp (Nykvarn), 
Kvarntäppan, Kvarnängen, Malmkärr, Malmköping, 
Malmvik, Morakvarnen, Målarestugan, Målarstugan, 
Mölntorp, Mölntorps kvarn, Skräddarbacken, 
Skräddartorp, Slaggöl (Strömshammar), 
Slaggölskvarnen, Slaktarens, Smedjebacken, Smedsta, 
Smedstorp, Lilla Smedstorp, Smedstugan, Starrsäters 
gruva, Stålbåga, Stålbågatorp.

• Flen: Kolgölet, Kvarngölet, Kvarnstugan, Kvarntorp, 
Smedstugan, Snickartorp, Sågtorp, Öjakvarn.

• Forssa: Kvarnen, Kvarnstugan, Kvarntorp, 
Skomakartorp, skräddarstugan, Skräddartorp, Spånga 
kvarnen (saknas), Sågen (Sågtorp).

• Helgesta: Kvarnbrodda, Kvarnängen, Skebokvarn (gård), 
Skräddartorp, Smedberga.

• Hyltinge: Dammbro, Kåfta kvarn, Kåveta kvarn, 
Mölntorp, Skräddarstugan, Slaggärdet, Smedsbol, 
Sågstugan, Tegelstugan.

• Lilla Malma: Grindakvarnen, Kolars, Kolartorp, 
Kvarntorp, Malmakvarnen, skomarkartäppan, 
Skräddartorp, Smedstorp, Smedstops kvarn, Sågstugan.

• Mellösa: Dammkärr, Dammstugan, Heby kvarn, 
Klevhammar, Kramnäs kvarn, Kvarngölet, Kvarntorp, 
Kvarnängen, Malmberga, Transäters kvarn, Yxta kvarn.

• Vadsbro: Dammkärr, Kvarntorp, Skomakartorp, 
Skräddartorp, Smedstorp, Tjära.

• Årdala: Dammstugan, Hammarstugan, Murmästartorp, 
Sågartorp, Sågen, Sågtorp, Tegelbruket.

År 1825 fanns det vid Stenhammar ett tegelbruk och ett kalkbruk, som båda syns på kartbilden i nedre högra delen.
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Kulturmiljölagen/KML

1 kap. Inledande, övergripande avsnitt: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.” Här omnämns även god ortnamnssed.

2 kap. Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas. Beskrivning av definition av fornlämningar 
och regelverk för hantering av fornlämningar. Beslut fattas av Länsstyrelsen.

3 kap. Byggnadsminnesförklaring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Beslut och tillstånd fattas av 
Länsstyrelsen.

4 kap. Kyrkobyggnader med kyrkotomt och begravningsplats samt kyrkliga inventarier är skyddade enligt 
lag och får inte ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

Förordning om statliga byggnadsminnen (SFS 2013:558)

Byggnader, med stora kulturhistoriska värden som ägs av staten. Riksantikvarieämbetet pekar ut och 
beslutar om dessa.

Miljöbalken/MB

3 kap. 6§ Områden som är av nationellt intresse för kulturmiljövården kan av Riksantikvarieämbetet pekas 
ut som riksintresseområden för kulturmiljövården. Dessa får inte skadas så att deras värden går 
förlorade. Länsstyrelsen ska tillse att de inte skadas påtagligt.

7 kap. 9§ Kulturreservat kan bildas för att skydda höga kulturhistoriska värden, enligt beslut av 
Länsstyrelsen.

7 kap. 11§ Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- 
och vattenområden (biotoper), kan t.ex. vara skydd av alléer, åkerholmar och stenmurar.

8 kap. Innehåller bestämmelser om skydd för biologisk mångfald.

Plan- och bygglagen/PBL

2 kap. 6§ Anger att – ”bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till: 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan.” Kommunen ansvarar för att PBL följs.

8 kap. 13§ ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas.”

8 kap. 14§ ”Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

8 kap. 17§ ”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.”

9 kap. 34§ Rivning av byggnader kan nekas om byggnaden: 
”1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde.”

Europeiska landskapskonventionen/ELC

Ratificerad 
2011

Landskapet är en gemensam tillgång och ansvar. Ett landskap är: ”ett område sådant som det 
uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer.”

Konventionen är inte en lag men kan däremot verka för en helhetssyn på landskapet och ett bättre 
skydd för landskapet. Riksantikvarieämbetet har ansvar för Landskapskonventionens tillämpning.
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Lagar och förordningar

Kulturmiljöer med fornlämningar, bebyggelse och om  
givande kulturmiljö behandlas i och skyddas genom en 
rad olika lagar. Tillsammans verkar Miljöbalken (MB), 
Kulturmiljölagen (KML) och Plan- och bygglagen (PBL) 
för att vårt gemensamma kulturarv ska ses som en viktig 
resurs att bevara och ta tillvara. Vid sidan om de lagar 
som behandlar kulturarvet finns den Europeiska landskaps-
konventionen, som lyfter fram intentioner för att ta hand 
om landskapet. Tabellen visar de viktigaste lagarna som 
berör kulturmiljön och kulturarvets olika komponenter.

Ansvaret för att tillämpa de regelverk som rör kulturmil-
jön ligger på flera olika nivåer. Länsstyrelsen ansvarar 
för Kulturmiljölagens tillämpning med överinseende av 
Riksantikvarieämbetet. Det är också länsstyrelsen som 
ansvarar för att riksintresseområden inte påverkas på ett 
negativt sätt. När det gäller PBL så är det kommunen 
som hanterar planläggning och bygglov. Länsstyrelsen 
deltar i samråd och granskar planer där kulturhistoriska 
lämningar och miljöer berörs.

Orresta gård i Flen är byggnadsminne, enligt KML, 3 kap. 

Ortnamn skyddas genom KML, 1 kap. Vägskylt till Herrgölet. Gravar vid Gårdsjön i Flen. Fornlämningar skyddas enligt KML, 2 kap.

Årdala kyrka och kyrkogård är skyddade enligt KML, 4 kap.
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Riksintressen för kulturmiljövården

pekats ut som nationellt intresse innebär att det har ett 
starkt skydd och att dess karaktär ska värnas.

Vid förändringar i riksintresseområden och värdefulla 
kulturmiljöer är det viktigt att anpassa och utforma nya 
inslag, som ny bebyggelse på ett sådant sätt att kultur-
miljöernas prägel och karaktär inte går förlorad. Målet 
är att såväl riksintresseområden som andra kulturmiljöer 
ska utvecklas och brukas. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården i Flens kommun
Flen nr Namn (länsnr) Miljötyp
2 Harpsund (D 34) Herrgårdslandskap
4 Mellösa kyrkby (D 35) Kyrkby 
5 Flenmo-Hökärr (D 32) Odlingslandskap med byar och gårdar
10 Malmköping (D 31) Småstadsmiljö, Regementsort, Fornlämningsmiljö
14 Dunker (Vadsbro-Ånhammar D 30) Herrgårdslandskap, Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö
15 Sparreholm (D 33) Herrgårdslandskap
18 Jälund-Sörby m.m. (D 36) Odlingslandskap med byar, Fornlämningsmiljö
27 Lagmansö (D 38) Herrgårdslandskap
31 Blackstaby mm. (D 39) Odlingslandskap med byar, Fornlämningsmiljö
33 Vibyholm-Årdala m.m. (D 37) Slottslandskap, Fornlämningsmiljö
37 Tolmon (del av Eriksberg) (D 29) Väg inom Flens kn (Herrgårdslandskap i Katrineholm)
39 Åkerö (D 40) Herrgårdslandskap

Riksintresseområden för kulturmiljövården pekas ut och 
beslutas av Riksantikvarieämbetet i samråd med Länssty-
relsen, enligt Miljöbalken (MB) 3 kap. §6. Målet är att 
hushålla med våra gemensamma resurser och ta tillvara 
värdefulla kulturmiljöer som är av allmänt intresse. De 
ska inte påverkas eller förändras på ett sådant sätt att 
deras värden riskerar att gå förlorade.

Riksintresseområdena representerar olika miljötyper, de 
kan vara ett litet geografiskt område där det är möjligt 
att uppleva en sammanhållen miljö från en epok, de kan 
också vara stora landskapsrum med en komplex väv av 
historiska lämningar och berättelser. I Flen finns 12  
riksintresseområden för kulturmiljövården, samtliga är 
även värdefulla miljöer på det kommunala planet och 
presenteras i avsnittet om värdefulla miljöer.

Flens riksintressanta miljöer omfattar sex herrgårdsland-
skap, tre odlingslandskap och övriga representerar en 
kyrkby, en småstad/regementsort, vägmiljöer och i flera 
fall ingår fornlämningsmiljöer. 

En av de viktigaste aspekterna är att det inte får ske 
förändringar som innebär ”påtaglig skada” på riksintres-
set, enligt MB. Varje förändring ska prövas mot motivet 
för att området pekats ut som riksintresse. Även mindre 
förändringar kan skada ett riksintresse. Vid lokalisering 
och utformning av nya byggnader ska hänsyn tas till 
kulturmiljöns och riksintressets värden. Att ett område 
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Miljömål Kulturmiljö, fornlämningar och bebyggelse
Levande skogar Kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas. 

Det innebär att kulturhistoriska lämningar och miljöer i skogsmarken ska visas hänsyn,  
t.ex. torpgrunder, markvägar, fornlämningar.

Ett rikt odlingslandskap Kulturmiljövärden ska bevaras och stärkas. 
Genom att bruka odlingsmarker, hävda betesmarker och värna kulturbärande landskapselement, det 
vill säga odlingsrösen, stenmurar, diken och vägar som berättar om odlingsteknik och jordbrukets 
organisation så gynnas biologisk mångfald och ett rikt odlingslandskap. I odlingslandskapet ingår 
äldre vägsträckningar, lador och andra lämningar som visar på äldre brukningstradition.

God bebyggd miljö Kulturvärden ska tas tillvara. 
Det ska vara möjligt att bruka äldre byggnader och bebyggelsestrukturer med lång kontinuitet som 
ska kunna fortleva. Genom att uppmärksamma kulturhistorisk bebyggelse, utfärda områdesplaner, 
varsamhetsbestämmelser, skyddsföreskrifter och rivningsförbud blir äldre bebyggelsemiljöer en resurs 
som kan bidra till en positiv utveckling av den bebyggda miljön.

De nationella miljömålen

Miljömålen syftar till hållbarhet på 
lång sikt. Främst finns ett genera-
tionsperspektiv som innebär att vi 
ska skapa bättre förutsättningar för 
våra barn och barnbarn och arbeta 
för att lösa dagens miljöproblem. 

I flera av de 16 nationella miljö- 
målen ingår kulturmiljö som en 
aspekt att ta hänsyn till. Genom 
att vara rädd om, utveckla varsamt 
och ta tillvara kulturmiljöer blir det 
möjligt att uppnå fler av miljömålen. 

Genom att upprätta områdesplaner 
för känsliga miljöer, skyddsföre- 
skrifter för bebyggelse, rivnings-
förbud och identifiera områden där 
landskapsbilden ska skyddas så når 
vi fler av miljömålen. Miljömål med 
en tydlig koppling till kulturmiljöer 
är; Levande skogar; Ett rikt odlings-
landskap; God bebyggd miljö. Ett 
sätt att arbeta med miljömålen 
kan vara att markera och lyfta 
fram kulturmiljöer i en kartbild, en 
miljömålskarta.

Frändesta och Näsby i Helgesta. I området finns fornlämningar i skogen, värdefulla ängs- 
och hagmarker med äldre odlingsspår och bebyggelsemiljöer av olika karaktär med äldre 
välbevarade byggnader. Genom att vårda dessa miljöer uppfylls flera miljömål.
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NYCKELORD  
– VERKTYG FÖR ATT 
VÄRDERA KULTURMILJÖER

Tidaspekt
Rumsaspekt
Inneboende kvalitet

Kvalitet
Genuin – äkta
Patina
Brukad – hävdad
Sällsynt eller representativ
Känslig eller sårbar

Kontinuitet /fortsatt närvaro
En tidshorisont – enkel
Flera tidshorisonter – komplex
Ålderdomlig eller modern

Homogen eller heterogen 
Tydlig, pedagogisk
Framträdande – markant
Monumental, landmärke
Funktionella samband
Sociala samband

Konsthistoriskt värde
Arkitektoniskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Idémässigt värde
Historiskt värde
Estetiskt värde
Traditionsvärde
Miljöskapande värde
Framtida potential

Riksintressant
Regionalt intressant
Lokalt intressant

ATT FUNDERA ÖVER

Ålderdomlig, timrad parstuga som varit huvudbyggnad på Sättertorps gamla tomt, i övrigt 
övergiven. Byggnaden som står tom har stora byggnadshistoriska värden.

I Sparreholm finns ett nostalgimuseum i Holmens före detta disponentbostad och tillika 
kontor. Nostalgi har stor dragningskraft och speglar ofta kulturhistoriska värden. Att 
bevara och ta tillvara kultuhistoriska värden är dock inte bara nostalgi. Byggnaden och 
verksamheten är ett värdefullt inslag i Sparreholm.
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Kulturhistoriska värden

De senaste årtiondena har det presenterats flera metoder 
för att värdera kulturmiljöer, byggnader och andra 
lämningar. Metoderna har utvecklats vid Riksantikvarie-
ämbetet, på museer, konsultföretag och vid länsstyrelser 
samt även i våra grannländer. Exempel på metoder är 
DIVE-metoden, ortsanalyser och Axel Unnerbäcks modell 
för värdering av kulturhistorisk bebyggelse (Unnerbäck 
2003) samt Riksantikvarieämbetets rapport om vär-
dering och urval (Genetay & Lindberg 2015) Några av 
de värdegrunder som ofta använts är kunskapsvärde/ 
vetenskapligt värde eller dokumentationsvärde och 
upplevelsevärde samt det pedagogiska värdet.

Det kontinuerliga bruket, den långa närvaron på en 
plats, en flerskiktad karaktär är kanske det främsta och 
starkaste innehållet. Det finns platser som brukats på 
ungefär samma sätt och med samma funktion allt sedan 
bronsålder, till exempel vägmiljöer utmed årsryggar. Det 
kontinuerliga bruket är ett värde i sig som bidrar till en 
autentisk prägel och skapar förståelse för platsens fram-
växt. En kontinuerligt brukad plats eller område uppvisar 
ofta många tidsskikt i lager på lager, t.ex. gravar från 
hela förhistorien som ligger tätt invid varandra intill en 
historisk bytomt.

I andra fall kan det vara platsens eller områdets renod-
lade, enskiktade, karaktär som är den viktiga dimensi-
onen. Det kan vara en i tiden begränsad miljö där de 
ingående komponenterna skapar en komplett miljö. 
Det kan handla om ett specialiserat utnyttjande med 
stark koppling till platsen, t.ex. en kvarnmiljö eller en 
gruvmiljö. 

Andra förstärkande inslag kan vara att lämningen 
eller kulturmiljön är välbevarad, att den har en äkta, 
autentisk prägel. En miljös tydlighet, begriplighet är av 
betydelse för förståelsen av dess historiska framväxt och 
kan ge möjligheter till att pedagogiskt förklara histo-
riska skeden. I andra fall kan det vara lämningarnas eller 
kulturmiljöns särart eller sällsynthet som gör att den har 
särskilda värden. Det finns också fall där platsen eller 
de meningsbärande komponenternas representativitet 
skapar extra kvaliteter. Många kulturmiljöer är komplexa 

och omfattar flera olika berättelser, till exempel Bettna 
socken där de kulturhistoriska kvaliteterna omfattar ett 
delvis ålderdomligt odlingslandskap, välbevarade byar 
och gårdar, fornlämningar, ålderdomliga vägsträckningar, 
herrgårdar och en kyrkomiljö. Andra speglar en funktion 
och en avgränsad period som Kramnäs kvarnmiljö. 

De värdefulla kulturmiljöerna i Flen har framför allt 
valts ut med utgångspunkt i kunskapsvärde och 
upplevelsevärde. 

Vid bedömning av kulturmiljöer finns det många olika 
faktorer att beakta. Som huvudmotiv framhålls ofta kun-
skapsvärde/dokumentationsvärde och upplevelsevärde. 

Med kunskapsvärde avses informationsinnehållet hos 
kulturmiljön och de meningsbärande beståndsdelarna. 
Landskapsbild, fornlämningar och byggnader är viktiga 
källor till kunskap om människors utveckling, livs-
villkor, traditioner och trosföreställningar med mera. 
Kunskapsvärden finns hos alla lämningar men varierar 
kvalitativt och kvantitativt. Fornlämningar skyddas av 
Kulturmiljölagen medan flertalet andra kulturhistoriska 
lämningar saknar lagskydd. Eftersom många lämningar 
är de enda källorna till förfluten tid så är det av vikt att 
de bevaras och behåller sin tydlighet för att belysa olika 
sammanhang.

Med upplevelsevärde avses visuella, synliga, identitets-
skapande och symboliska värden. Kulturmiljöer bär på 
och skapar olika upplevelser beroende på perspektiv och 
kunskap. Igenkännande, estetik, ljudbilder, lukter och 
andra sinnesintryck kan vara viktiga för hur man upple-
ver en kulturmiljö. Upplevelsevärdet är beroende av om 
miljön är autentisk, välbevarad och tydlig. En miljö kan 
ha pedagogiska kvaliteter som höjer upplevelsevärdet.

Ett verktyg för att belysa miljöers värde är att använda 
sig av nyckelord, likt en checklista. Det kan ge stöd vid 
bedömning och karaktäriseringen av de meningsbärande 
delarna och vid helhetsbedömningen. Nyckelorden lyfter 
ofta fram olika aspekter som tid, rum eller inneboende 
kvaliteter. 
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ATT TÄNKA PÅ 

Landskapsbild
Platsen

Bebyggelsens struktur
Herrgårdsmiljö
By – gård 
Torp
Tätort

Gårdsbild
Mangård
Ekonomigård

Hustyper
Antal hus
Boningshus
Plantyper
Enkelstuga
Parstuga
Sidokammarstuga
Korsformig plan
Sexdelad plan

Ladugård
Stall
Loge
Övfriga fähus
Magasin

Övriga hus
Överloppsbygggnad – 
(hus som inte behövs)
Uthus
Magasin
Smedja
Backstuga

Detaljer
Tak
Våningar
Fönster
Färgsättning
Materialval
Väggbeklädnad
Entré
Dörrar
Verandor
Balkonger

Landskap i Årdala. Den gamla smedjan utgör ett landmärke i det storskaliga öppna 
jordbrukslandskapet. I hagmarken står en ensam ek.

Hårdvallsäng i Hyltinge är en gård med luftig gårdsbild. Boninghuset, en parstuga (t.v. bland 
träden) och ladugården har samma läge som i slutet av 1800-talet. De små uthusen vid 
ladugården har tillkommit senare och placerats symmetriskt i förhållande till ladugården.
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Att tänka på för framtiden

Kommunen har ansvar för planering och de byggnationer som sker inom 
kommunen. Att ta tillvara de kulturhistoriska kvaliteterna är en viktig del 
i detta arbete. Det ställer höga krav på de tjänstemän och politiker som är 
engagerade i arbetet med att ta fram planer och ge bygglov.

I detta arbete är det viktigt att föra en kontinuerlig diskussion om och noga 
överväga hur kulturmiljövärden ska tas tillvara. Målet är att kulturarvet ska 
vara en värdefull och positiv tillgång i framtiden. Det innebär att vi också 
måste fundera över vad som kan såra och påverka miljöerna negativt. 

I de utpekade kulturmiljöerna är det viktigt att utgå från områdets karaktär, 
särdrag och värden när det planeras ny bebyggelse eller andra förändringar 
som kan påverka de befintliga bebyggelsemiljöerna med omgivande landskap. 

Många av kulturlandskapets komponenter är likartade över hela Flens 
kommun, som exempel kan nämnas herrgårdsmiljöer som liknar varandra i sin 
uppbyggnad och odlingslandskap där marken och bebyggelsen visar på en 
struktur och hustyper som går igen i många socknar. Det kan förklaras med 
att en viss typ av miljö består av ett antal komponenter, att de utvecklats 
och fungerar på ett likartat sätt. 

Till de grundläggande elementen hör bebyggelsen och dess särdrag som 
bidrar till upplevelsen och förståelsen av kulturmiljöerna. Många gånger 
bildar byggnaderna landmärken i landskapet och berättar att vi kommit till 
ett gods, en välmående jordbruksbygd med stora byar eller till ett samhälle. 

För att bygden ska leva är det viktigt att miljön kan utvecklas och att det 
finns möjlighet att uppföra nya byggnader, för nya generationer och för 
att svara upp mot jordbruksnäringens behov. I tätorter är det viktigt för 
skolor och handeln att befolkningen inte minskar och att byggnader inte 
tas ur bruk. Här är det viktigt att skapa användning av byggnader som 
förlorat sin primära funktion och att det finns möjlighet att utveckla nya 
bostadsområden. 

För att utveckla landsbygden och tätorterna finns det en rad aspekter att 
tänka på när det gäller att planera och ta hand om den bebyggda miljön som 
bebyggelsens placering, bebyggelsens struktur och bebyggelsens utformning, 
särdrag och detaljer.



80 Kulturmiljöprogram

Platsen
Vid en färd genom landskapet framträder många olika 
bebyggelsemiljöer, där platsen i landskapet och husens 
antal och utformning speglar bebyggelsens roll och ställ-
ning. Byar och gårdar har traditionellt      legat på en 
obrukbar, torr höjd mitt i åkermarken eller på en avsats 
i gränsen mellan åker och skog. Vid laga skiftet tillkom 
många nya gårdstomter i skogskanten utmed byvägen 
eller på torra åkerholmar i åkermarken. Till större gårdar 
och gods hörde torp som placerades i skogskanten eller 
ute i skogsmarken. Herrgårdarna har nästan alltid en 
framträdande placering på en höjd eller en udde i en sjö. 

För att värna landskapsbilden ska byar och gårdar 
fortsätta att dominera landskapsbilden och nya hus och 
kompletteringsbyggnader bör placeras invid befintlig 
bebyggelse. På så vis kan landskapsbilden bevaras och 
dagens vägnät användas. 

Mellanrummen är en viktig del av landskapsbilden. 
Undvik att bygga på öppen jordbruksmark. Enstaka 
villor mitt i åkermarken innebär en radikal förändring av 
landskapsbilden och nya vägar som riskerar att dela upp 
den öppna marken.

Brosätter i Årdala är en ensamgård med ålderdomlig bebyggelse på en höjd mellan två sjöar. Gården dominerar det öppna landskapsrummet 
och bildar ett viktigt landmärke. Nya bebyggelselägen på de öppna fälten skulle förändra upplevelsen på ett radikalt sätt. 

PLATSEN 
ATT TÄNKA PÅ – UTGÅNGSPUNKTER

• Värna landskapsbilden med öppna mellanrum
• Undvik att bygga på odlingsmark
• Bebyggelsens placering
• Utgå från dagens bebyggelselägen
• Bebyggelselägen på höjder eller i skogskanten
• Komplettera och förtäta dagens bebyggelselägen
• Utnyttja befintligt vägnät
• Utgå från terrängen på platsen
• Undivk höga terrasseringar

Fyrby, nytt hus invid vägen på gammal tomt, lågt läge på marken.
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Bebyggelsens struktur
Traditionellt bestod bebyggelsen i äldre tid av byar som 
låg samlade på en bytomt. Bytomten kunde vara utlagd 
som en radby med gårdarna på rad invid bygatan men 
också mer löst formad som en klungby med gårdarna 
runt en central plats. Idag består många byar av endast 
en gård. Det har också varit vanligt med ensamgårdar. 
Gemensamt för gårdsbebyggelsen är indelning i mangård 
med ett eller flera bostadshus, ibland som flyglar och 
förrådshus samt en ekonomigård. Det är inte ovanligt att 
ekonomigården omfattade många olika byggnader som 
ladugård, stall, svinhus, hönshus och logar med mera. 
I spåren av laga skiftet minskade antalet byggnader till 
förmån för allt större ladugårdsbyggnader som uppförts 
under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

I och med ett mer maskinellt jordbruk och moderniserad 
jordbruksdrift har det under 1900-talets senare hälft och 
2000-talet uppförts stora maskinhallar, lösdriftsstallar 
och silos samt nya typer av anläggningar för förbränning 
och biogas.

Herrgårdsmiljöernas struktur är ofta geometriskt och 
hierarkiskt uppbyggd med mangård, ekonomigård och 
arbetarbostäder placerade som tydligt åtskilda delar. 
Husens utformning avspeglar deras funktion men också 
deras hierarkiska ställning. Trädgårdar och trädgårdsmäs-
tarbostäder ligger invid mangården, liksom häststallar 
och vagnslider. Arbetarbostäder och i synnerhet statar- 
bostäder återfinns vid ekonomigården. Herrgårdarna 
karaktäriseras av ett omfattande byggnadsbestånd.

Till många gårdar har det hört torp med dagsverksplikt. 
Gemensamt är deras placering i ägornas periferi. Torpet 
har bestått av en enkelstuga, 25–30 m2 stor och en 
liten ladugård eller ett uthus. Ofta har gårdsbilden varit 
tämligen fri med uthuset på avstånd från torpstugan.

Ekeby vid sjön Skundern, en radby om tre gårdar har i stort samma 
gårdsbild som på Häradskartan år 1897, se ovan, med det tillägget 
att ladugårdarna troligen bytts ut mot större byggnader. Till vänster 
i bild har det tillkommit en bebyggelse på en höjd vid sjön.

Sofielund vid sjön Uren är en herrgårdsmiljö där huvudbyggnad och 
flyglar vänder sig mot vattnet. Mangården omges av en symmetriskt 
ordnad trädgård. Mitt för huvudbygnaden går en brygga ut i sjön.
Arbetarbostäder och ett mejeri ligger som en lång rad utmed en 
väg vid vattnet. I norr ligger ekonomigården med stora moderna 
byggnader. Till herrgådsmiljön hör flera allékantade vägar.

Torpet Tallbacken vid Sörby på Hyltingeö är ett typiskt torp. Det 
består av en enkelstuga och ett uthus tätt inpå vägen. Torpet ligger 
i kanten av skogsmarken och blickar ut över åkrarna. Stugan används 
idag som sommarstuga.
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Vid komplettering av bebyggelsen, till exempel nya 
bostadshus, generationshus, garage, maskinhallar och 
djurstallar bör de placeras med utgångspunkt i den 
befintliga bebyggelsen och dess struktur. Bygg vidare 
utifrån befintliga bebyggelselägena. 

Traditionellt har trädgårdar varit en viktig del i anslut-
ning till bostadshusen. Intresset för trädgårdar har 
varierat över tid och i det fall det finns äldre trädgårdar 
så bör de värnas eftersom de kan ha stora kulturhis-
toriska värden och miljöskapande betydelse. De gröna 
mellanrummen är viktiga delar i bebyggelsemiljöerna.

Komplettera bebyggelsen genom förtätning. Låt husen 
på platsen visa riktning, storlek och material för nya 
hus. Om bostadshusen är vända mot vägen så bör nya 
bostadshus vändas mot vägen. Uthus ska underordna sig 
bostadshusen och ladugårdar. Garage, maskinhallar och 
djurstallar placeras och utformas så att de inte tar över 
och dominerar en gårdsmiljö. 

Till bebyggelsens struktur hör även lador, smedjor och 
bykhus som ofta ligger på avstånd från bebyggelsen. 
Många av dessa är vad som kallas för överloppsbygg- 
nader, det vill säga byggnader som förlorat sin funktion 
och inte längre används. Uthus på gårdsplanen som 
magasin och källargrunder kan också vara ha förlorat 
sin roll och vara överloppsbyggnader. De hus som ligger 
perifert i förhållande till gårdarnas bebyggelse är dock 
särskilt utsatta och riskerar att försvinna ur landskaps-
bilden. Det finns dock möjlighet att söka bidrag från 
länsstyrelsens landsbygdsenhet till materialkostnaderna i 
samband med underhåll av dessa byggnader.

BEBYGGELSENS STRUKTUR 
ATT TÄNKA PÅ – UTGÅNGSPUNKTER

• Utgå från befintliga hus på platsen vid tillbyggna-
der och nya hus.

• Förtäta på den traditionella bebyggelseplatsen
• Hur ser gårdsbilden ut i området, få hus eller 

många hus, löst grupperade eller symmetriskt 
ordnade?

• Använd dagens hus som vägledning för placering, 
proportioner och materialval.

• Använd befintliga byggnader, bevara deras karaktär 
och ge dem nya användningsområden.

• Placera nya hus i samma riktning som befintliga.
• Bevara tydliga indelningar i mangård och 

ekonomigård.
• Värna och planera för trädgårdsmark.
• Tänk på de gröna mellanrummen.
• Placera komplementbyggnader så att de inte 

dominerar mangården.
• Garage ska inte placeras så att de dominerar 

begbyggelsemiljön.
• Utgå från terrängen på platsen.
• Undvik höga terrasseringar.
• Använd befintliga vägar.
• Jordbrukets nyttobyggnader ska planeras 

och utvecklas med hänsyn till den befintliga 
bebyggelsestrukturen.

• Placering av nya stallar och maskinhallar ska 
övervägas noga så att de så långt det är möjligt 
inte tar över landskapsbilden. 

• Slå vakt om landsbygdens smedjor och lador samt 
andra uthus som inte längre används, så kallade 
överloppsbyggnader.

Vid Töversta öster om Skebokvarn står det kvar en lada med delvis 
öppen stolpkonstruktion som hör till gårdens bebyggelsestruktur. 
Byggnaden är ovanlig och kanske den sista i sitt slag i Flen.

Framför boningshuset vid Fågelsund i Bettna finns en trädgård med 
fruktträd, rabarber och bärbuskar. En grusväg leder fram till huset. I 
trädgården finns också ett mindre uthus och en flaggstång.
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Bebyggelsen, särdrag och detaljernas betydelse
Bebyggelsen i Flen omfattar en rad olika bebyggelse-
typer från landbygdens gårdar till stationssamhällenas 
äldre villor och stadens mer moderna bebyggelse. I stä-
der och tätorter finns detaljplaner som reglerar bebyg-
gelsens utformning och förtätning. På landsbygden 
tillkommer nya hus genom avstyckningar eller enskilda 
bygglov. För Flens stad finns en översiktlig beb yggelse-
inventering som belyser bebyggelsens karaktär och för 
Hälleforsnäs har det tagits fram en ortsanalys.

För kulturmiljön är det viktigt att landsbygdens jord-
bruksbebyggelse bevaras och underhålls. Det är ofta 
kostnadskrävande att bevara de stora byggnaderna 
som är uppförda i äldre byggnadsteknik och utförda för 
att fylla funktioner som idag inte behövs. Herrgårds-
miljöer omfattar i regel ett stort antal byggnader där 
flera förlorat sin ursrpungliga funktion. Behov av nya 
kompletterande hus måste övervägas noga med utgångs-
punkt i herrgårdsanläggningens plan och struktur. Många 
herrgårdsmiljöer har en tydligt genomförd arkitektur, 
med proportioner och materialval som måste vara 
utgångspunkt för nya byggnader. 

HUSTYPER

• Enkelstuga
• Parstuga
• Sidokammarstuga
• Villaplan, Korsformig plan
• Salsbyggnad – sexdelad plan 

• Ladugård
• Stall
• Loge
• Övfriga fähus
• Magasin
• Vedbod
• Jordkällare
• Maskinhall
• Lada
• Garage
• Silo
• Smedja
• Överloppsbygggnad – (hus som förlorat sin 

användning och inte brukas)

Loge vid Viby i Bettna uppförd i skiftesverksteknik, med bräder 
ställda i ett fackverk. Konstruktionen visar på äldre byggnadsteknik 
och tradition.

Vid Stålboga har herrgårdssmiljön restaurerats och kompletterats 
med nya byggnader i äldre stil anpassade till herrgårdsmiljöns 
övergripande karaktär på ett känsligt vis.

Långdunkers ladugård med kommunens längsta körbro. Långdunkers karaktäristiska körbro har restaurerats.
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Vid förändringar i bebyggelsen, såväl nybyggnationer 
som tillbyggnader är det viktigt att ta hänsyn till 
kulturmiljön. Det gäller såväl i tätorternas villaområden 
som på landsbygden. Bebyggelsens utformning och 
karaktärsdrag är av stor betydelse för upplevelsen och 
den framtida utveckligen av ett område. 

Det är viktigt att det kan uppföras ny bebyggelse i sam-
språk med de befintliga bebyggelsemiljöerna. Genom att 
studera miljön, platsen, husens läge och struktur samt 
byggnadernas många detaljer är det möjligt att fånga 
upp och ta tillvara den byggnadstradition som präglar 
området.

Merparten av landbygdens hus är panelade och faluröda 
med symmetriskt placerade fönster. Traditionellt har 
bostadshusen på landsbygden varit parstugor och enkel-
stugor. Det förekommer också enkelstugor och parstugor 
i två våningar. När husen är i flera våningar är de oftast 
i en och en halv plan med förhöjt väggliv. 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet uppför-
des många mangårdsbyggnader som salsbyggnader, med 
sexdelad plan. De uppfördes i två våningar med fronte- 
spis och verandor. Fasaden täcktes med hyvlad panel 
som målades i ljus oljefärg.

Fönstren har stående form, är spröjsade och liksom 
knutar och vindskivor har de traditionellt varit vitmålade 
under 1900-talet. På större mangårdshus med oljefärgad 
ljus panel kan fönster och vindskivor ha en färg som 
kompletterar fasaden.

BEBYGGELSEN – ATT TÄNKA PÅ

• Husens placering.
• Plantyp.
• Komplettera och förtäta.
• Utgå från terrängen på platsen.
• Undivk höga terrasseringar.

Vid Fyrby byggs ett nytt hus på en gammal tomt i traditionell stil 
med sadeltak, två skorstenar, frontespis och symetriska, stående 
fönster med sex lufter.

Ålderdomlig parstuga vid Rosmossen, som bevarats och 
kompletterats med en ny huvudbyggnad under 1900-talet. Här har 
vindskivor fått samma kulör som den panelade fasaden.

 I Helgesta kyrkby har det uppförts ett nytt timmerhus inspirerat av 
den närliggande prästgården. Det är falurött, med brutet tak, i två 
våningar med två skorstenar och smälter in i miljön.

Vid Smedstorp i Lilla Malma har det uppförts en nytt bostadshus 
inspirerat av parstugans form. I bakgrunden syns den äldre 
huvudbyggnaden.
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HUSENS DELAR – TÄNK PÅ

• Grund
• Stomme
• Tak
• Fasadmaterial
• Våningar
• Fönster
• Färgsättning
• Materialval
• Entré
• Dörrar
• Verandor
• Frontespis
• Balkonger

VID RENOVERING

• Läs på
• Kontakta museum
• Besök byggnadsvårdsbutiker
• Återanvänd material
• Sök på internet

Utgå från terrängen på platsen, 
använd en grund som fångar upp 
nivåskillnaden på platsen. Undvik 
att skapa stora terrasseringar som 
riskerar att bli främmande inslag i 
miljön.

Utgå från den ursprungliga bebyg-
gelsens karaktär. Titta på husens 
planlösning, antal våningar, takens 
utformning, väggmaterial, fönster-
sättning och färgsättning.

Taken har sadeltak med rött tegel, 
en lutning om 27–35 grader med en 
öppen takfot. Det förekommer även 
brutna tak, så kallade mansardtak.

Vid renovering och tillbyggnader är 
det viktigt att utgå från den befint-
liga bebyggelsens material, skala 
och färgsättning. 

Traditionellt har bostadshus på 
landet byggts ut genom att förlänga 
huskroppen eller skapa en vinkel-
ställd tillbyggnad. 

Mangårdsbyggnader målade i ljusa oljefärger vid Lundby i Lilla Malma (t.v.) och Helgesta gård 
(t.h.). Båda med frontespis( gavelformat överstycke) med vindsfönster och höga fönster med 
tvärstående spröjs.

Tidig 1900-talsvilla i Sparreholm med förhöjt väggliv och liggande panel.

Torp under Frändesta som färgats i samma 
kulör som godsets övriga byggnader.

Gavel med källarstuga av ålderdomlig typ på 
parstuga på Lena gård i Bettna. 
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Miljötyp Värdefulla miljöer, Flen nr Antal
Bruksmiljöer och bergsbruk 1, 9, 12, 13 4
Fornlämningsmiljöer 10, 14, 15, 17, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 13
Herrgårds-miljö/-landskap, slott 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 20
Kvarnmiljö 8 1
Kyrkbyar och kyrkomiljöer 4, 14, 21, 23, 28, 30 6
Odlingslandskap, byar, gårdar, torp 3, 5, 9, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36 13
Regementesort, småstadsmiljö 10 1
Stationssamhälle 11, 12, 16, 20 4
Vägmiljöer 13, 24, 25, 29, 32, 36, 37 7

sammanställningen intressant. Den visar att det finns 
ett stort inslag av herrgårdar och stora områden med 
odlingslandskap i kommunen. Antalet kyrkomiljöer 
skulle kunna vara fler då kommunens samtliga kyrko-
miljöer ingår i en värdefull kulturmiljö. Likaså finns 
det flera äldre vägar och kvarnar i området, men det 
är inte de som dominerar den enskilda kulturmiljön. 
Antalet stationsmiljöer berättar att Flen är en kom-
mun där det tillkommit flera samhällen i spåren av 
järnvägsutbyggnaden.

Vid sidan om de kulturmiljöer som pekats ut som särskilt 
värdefulla finns det många andra områden med kultur-
historiska kvaliteter. Det kan vara mindre miljöer med 
liknande historia och värdebärare och som fungerar på 
ungefär samma sätt. Det finns bland annat flera mycket 
fina och intressanta herrgårdsmiljöer som ligger utanför 
de utpekade områdena, som Fållökna och Enebåga i 
Lilla Malma. I dessa miljöer är det också viktigt att visa 
hänsyn till områdets kulturhistoriska karaktär och att 
fundera över vad som ska värnas för framtiden. 

Beskrivningarna av de värdefulla kulturmiljöerna kan 
användas som stöd och vägledning för planläggning och 
nybyggnationer i andra områden av liknande typ med 
samma kulturhistoriska lämningar. 

Här presenteras de vanligaste miljötyperna i Flen med 
typiska värdebärare och exempel på vad som det kan 
vara bra att ta hänsyn till. Förhoppningsvis kan det vara 
till hjälp och ge vägledning vid planering och byggna-
tioner inom liknande kulturmiljöer.

Inför en översyn av riksintresseområden för kulturmiljö- 
vården så tog Riksantikvarieämbetet fram en ordlista 
med ”Landskaps- och miljötyper”. Ordlistan skulle vara 
till hjälp vid beskrivning och karaktärisering av miljöer. 
Orden är användbara genom att de förklarar vad som 
karaktäriserar en miljö och har använts för att karak- 
tärisera de värdefulla kulturmiljöerna i Flen. Miljötypen 
berättar också hur en miljö fungerar och vad som är de 
viktiga särdragen. En miljö fungerar på ett visst sätt, 
äldre vägsträckningar har likartade komponenter,  
områdets historiska byar är ofta uppbyggda på samma 
sätt med hustyper som återkommer, herrgårdsmiljöer 
består av likartade delar etcetera.

De värdefulla kulturmiljöerna i Flen representerar flera 
olika typer av miljöer; bruksmiljöer och bergsbruk, forn-
lämningsmiljöer, herrgårds- och slottslandskap, kvarn-
miljöer, kyrkbyar och kyrkomiljöer, odlingslandskap med 
byar, gårdar och torp, regementesort och småstadsmiljö, 
stationssamhällen och vägmiljöer. 

Många kulturmiljöer i Flen omfattar flera miljötyper, till 
exempel i Bettna socken finner vi ett odlingslandskap 
med kyrkomiljö, herrgårdar, byar, äldre vägar och forn-
lämningsmiljöer. Flera miljöer har inslag av ytterligare 
miljötyper, samtidigt som ålderdomliga vägsträckningar 
och fornlämningar finns i varje socken.

Antalet miljötyper är svårt att redovisa exakt då flera 
miljöer är mer komplexa än vad deras rubrik anger. Att 
räkna antalet miljöer säger inte heller något om hur 
stora de är till ytan. På ett övergripande plan är dock 

Kulturmiljöer, värden och hänsyn
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Bruksmiljöer och bergsbruk

VÄRDEBÄRARE

• Gruvmiljöer med gruvhål och skärpningar
• Gruvtorp och lämningar efter annan bebyggelse 

och verksamheter vid gruvorna. 
• Kolbottnar och tjärdalar som behövdes vid gruvor 

och masugnar
• Lämningar efter hyttor och masugnar
• Vattenfåror och sjösystem med dammar som 

fungerat som kraftkälla för verksamheten
• Masugnsbyggnad, kollador och andra existerande 

byggnader som hör samman med produktionen
• Industribyggnader
• Bruksherrgård med byggnadshistoriska och 

arkitekturhistoriska värden
• Arbetarbostäder, ofta med samma utformning som 

bruksherrgården 
• Alléer vid bruksherrgården
• Malmvägar mellan gruvor och bruk

ATT TÄNKA PÅ

• Gruvmiljöer, lämningar efter hyttor och masugnar 
är fornlämningar och skyddade enligt KML. De 
är spännande miljöer som kan bli attraktiva 
besöksmål om de röjs och skyltas.

• Vattendrag och dammar ska inte ändras eller tas 
bort så att dess funktion i bruksmiljön blir otydlig.

• Bruksmiljöer är ofta sammanhållna miljöer med 
genomtänkt arkitektur och känsliga för nya inslag. 

• Välbevarade, ålderdomliga byggnader och lämning-
ar med direkt koppling till bruksverksamheten ska 
behålla sin ursprungliga karaktär. 

• Bebyggelsestruktur och skala med färgsättning och 
materialval ska vara vägledande vid nybyggnatio-
ner och vid förändringar i bebyggelsen.

• Alléer ska underhållas
• Terränganpassade malmvägar ska behålla sin smala 

karaktär och grusbeläggning.

Den norra delen av Flen, skogsbygden, har varit en 
livaktig bergsbruksbygd där det är möjligt att följa hela 
produktionskedjan från 1500-1600-talen till modern tid. 
Bruksmiljöerna etablerades vid vattendrag som fung-
erade som kraftkälla och som idag är ett viktigt inslag 
i upplevelsen av miljön. Lämningar efter gruvbrytning 
finns även i västra Bettna.

På flera platser i kommunen kan det finnas ytterligare 
spår och lämningar efter bergsbruket, till exempel hyttor 
utmed vattendrag och gruvhål samt skärpningar i skogs-
marken. Det kan också röra sig om bebyggelselämningar 
efter verksamhet som hör samman med gruvbrytningen.

ATT BESÖKA

• Knaperhällsgruvan
• Starrsättersgruvan
• Björndammen
• Hälleforsnäs
• Vandra längsmed malmvägen från Starrsäters-

gruvan till Björndammen
• Björndammens vänners evenemang

Vid Starrsätter är de djupa gruvhålen instängslade.Knaperhällsgruvan, husgrunden efter en bostad omgiven av syrener.
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Fornlämningsmiljöer
Bland fornlämningsmiljöerna finns flera miljöer som 
representerar avgränsade tidsepoker men också miljöer 
som lyfts fram för att de uppvisar en lång kontinuitet. 
De kan avse ett fåtal fornborgar utmed en sjö eller en 
komplex fornlämningsmiljö med bosättningar och gravar 
från bronsålder till historisk tid. Fornlämningarna ligger 
ofta som ett invävt tidsskikt i herrgårds- och odlings-
landskapen. Många fornlämningar är viktiga landmärken 
som bidrar till platsens identitet.

I Flen finns många sammanhålllna fornlämningsmiljöer 
men också de som ligger helt ensamma i skogen. Det 
finns också fornlämningar som ännu inte upptäckts.

VÄRDEBÄRARE

• Enskilda fornlämningar och sammanhållna 
fornlämningsmiljöer.

• Fornlämningarna och utblickarna mellan dessa.
• Bronsåldersrösen och fornborgar invid sjösystemen 

som visar på farleder på vatten.
• Ortnamn med rötter i järnålder.
• Bygravfält som visar på bebyggelsens förhistoriska 

ursprung.
• Fornlämningar, t.ex. runstenar, högar och gravfält 

invid vägar som visar på långvarigt bruk.

ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningarna bevaras enligt KML.
• Det ska vara möjligt att uppleva fornlämningarna 

och förstå sambanden dem emellan.
• Fornlämningsmiljöer bör betas och vårdas så att 

de syns och kan upplevas.
• Öppet landskap är ofta en förutsättning för förstå-

elsen av fornlämningar och deras sammanhang. 
• Fornlämningar invid vägar ska vårdas så att de kan 

upplevas som en del av vägmiljön.
• Många fornlämningsmiljöer är tydliga med 

pedagogiska kvaliteter.
• Många fornlämningar är viktiga landmärken.

ATT BESÖKA

• Lilla Malma gravfält vid infarten till Malmköping
• Fornborg i Flen vid Migrationsverket
• Runstenar i Blacksta
• Fornborg vid Stenhammar
• Rösen på Hyltingeö och på bergskrönen i Bettna
• Gravar vid Gårdsjön i Flen
• Titta på kartor i Fornsök, Riksantikvarieämbetets 

digitala söksida och besök närmsta fornlämning.

Fornborg vid Herrgölet i Flenmon. Fornborgen ligger på ett högt berg med branta stup åt en sidan och en tydlig mur runtom.



Kulturmiljöer, värden och hänsyn 89

Herrgårdslandskap, herrgårdsmiljöer och slott

VÄRDEBÄRARE

• Huvudbyggnad, corps de logi, och flyglar med 
konsthistoriska och arkitektoniska värden.

• Herrgårdsmiljöer har ofta en genomtänkt plan med 
mittaxlar, utsiktspunkter och promenadstigar.

• Planerad trädgård med orangeri och parkanläggning 
med lusthus.

• Arbetarbostäder som statarlängor, trädgårdsmästar-
bostad, ofta i en gemensam utformning.

• Ekonomigård på avstånd från mangården som 
speglar godsets drift.

• Arrendegårdar på de gamla bytomternas platser, 
ofta i det öppna odlingslandskapet.

• Torp i skogskanterna.
• Bebyggelse som berättar om herrgårdarnas drift och 

verksamhet, mejerier, sågar, kvarnar med mera.
• Avhysta byar som är fornlämningar.
• Gravfält som visar på kontinuitet bakåt i tiden.
• Beteslandskap med solitära ekar och ädelövskog.
• Landskapsbilden med storskaligt öppet odlingsland-

skap, fritt från bebyggelse.
• Raka tillfartsvägar med alléer.
• Äldre landsväg med grusbeläggning kantad av allé.

ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdens bebyggelsestruktur med mangård, 
ekonomigård, torp och arbetarbostäder från olika 
tidsskeden ska underhållas så att de finns kvar och 
kan berätta om godsets drift och organisation. 

• Välbevarade, ålderdomliga torp och arrendegårdar 
ska behålla sin ursprungliga karaktär. Tillhörande 
ekonomibyggnader bevaras. 

• Herrgårdsanläggningar är ofta känsliga för nya 
inslag och förändringar som påverkar bebyggelse-
miljöns karaktär. 

• Använd befintliga byggnader, bevara deras karaktär 
och ge dem nya användningsområden.

• Förändringar i godsmiljön ska ske med stor 
försiktighet. Eventuella nybyggnader ska placeras 
i anslutning till och underordna sig befintlig bebyg-
gelse och anpassas i stil, skala och material. 

• Det öppna odlingslandskapet är en viktig del i 
upplevelsen av ett herrgårdslandskap. 

• Områdets alléer och ädellövskogar ska skötas på 
ett sådant sätt att antalet alléträd och arealen 
ädellövskog inte minskar.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre vägar inom herrgårdsmiljön ska bevara sin 

terränganpassade sträckning och grusbeläggning.

ATT BESÖKA

Flertalet herrgårdar är privata med öppnar ibland upp 
för olika evenemang, till exempel musikaftnar.

• Sparreholm, vagnsmuseum
• Stenhammar, parkområden runt slottet
• Hedenlunda – konferensverksamhet
• Rockelsta – konferensverksamhet
• Harpsund, promenadstig ner till sjön

I kommunen finns herrgårdsmiljöer, herrgårdslandskap 
och slottsmiljöer. Rubrikerna avspeglar om miljön avser 
ett större landskapsavsnitt eller om den endast omfattar 
miljön närmast herrgården och dess bebyggelse. Slott 
avser kommunens kungliga domäner.

Merparten av kommunens herrgårdar ligger i områden som 
pekats ut som värdefulla kulturmiljöer. Det finns dock 
ytterligare ett stort antal herrgårdar av olika karaktär 
och ålder utanför de beskrivna miljöerna. Flera av dessa 
har stora kulturhistoriska värden och fungerar på ungefär 
samma sätt och bör därför tas om hand på samma vis.

Stäringe huvudbyggnad och orangeri.
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Kvarnmiljö
I området har det funnits ett stort antal kvarnar, endast 
en är utpekad enkom med utgångspunkt i dess roll som 
kvarnmiljö. Det ingår dock kvarnar i flera utpekade 
kulturmiljöer, där de utgör viktiga delar i helhetsmiljön. 
Många kvarnlämningar är fornlämningar.

VÄRDEBÄRARE

• Kvarn.
• Mjölnarbostad.
• Vattenfåra med dammanläggning.

ATT TÄNKA PÅ

• Många kvarnlämningar med dammvallar är 
fornlämningar och ska bevaras.

• Kvarnbyggnad och eventuella bostadshus ska 
underhållas så att de behåller sin karaktär.

• Vattenfåran och dammanläggningen ska hållas fri 
från sly och igenväxning.

• Dammvallar kan bli hotade i samband med 
åtgärder för fisket.

ATT BESÖKA

• Ekenäs kvarn – café.
• Skebokvarn – vandrarhem.
• Vandra utmed en av bygdens vattenfåror och leta 

lämningar med fornlämningskartan i hand.

VÄRDEBÄRARE

• Kyrka, omgivande kyrkogård och klockstapel.
• Kyrkans betydelse som landmärke centralt i 

bygden.
• Kyrkomiljö med sockenmagasin, fattigstuga och 

församlingshem som visar på miljöns funktion som 
sockencentrum.

• Prästbostad.
• Skolbyggnader.
• Vårdträd runt kyrkogården och allékantade 

tillfartsvägar.
• Äldre kyrkby med ålderdomlig bebyggelsestruktur 

och välbevarade byggnader.

ATT TÄNKA PÅ

• Kyrka och kyrkogård är skyddade enligt KML.
• Kyrkan ska kunna fortsätta att vara ett domineran-

de landmärke.
• Byggnader som hör till kyrkomiljön och skol-

byggnader ska underhållas så att de behåller sin 
karaktär.

• Den allékantade tillfartsvägen ska behålla sin 
smala karaktär och träden skötas.

• Bebyggelsestruktur och bebyggelsens karaktär 
avseende placering, skala och materialval, som 
kulörer ska bevaras. Täta bebyggelsemiljöer är 
känsliga för förändringar.

• Ny bebyggelse, tillbyggnader och andra föränd-
ringar underordnas befintlig bebyggelsestruktur 
och utformning. 

ATT BESÖKA

• Kommunens alla kyrkor som bär spår från olika 
tidsepoker.

• Kyrkogårdrna berättar om de som tidigare levt i 
bygden.

• Mellösa kyrka omgiven av en kyrkby.
• För att vara säker på att komma in i kyrkorna är 

det säkrast att kontakta kyrkoförvaltningen. 

Kyrkby – kyrkomiljö
I varje socken finns det kyrkomiljöer som förutom kyrka 
och kyrkogård omfattar en rad äldre byggnader som 
speglar miljöns betydelse som administrativt centrum 
i äldre tid. Många kyrkomiljöer ingår som en del i herr-
gårdsmiljöer eller i traditionella odlingslandskap.

Ekenäs kvarn, vattenfåran. Sommartid finns ett café på platsen.
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Odlingslandskap med byar, gårdar och torp
Stora delar av Flens kommun domineras av odlingsland-
skap som speglar de naturgeografiska förutsättningarna. 
I kommunens höglänta skogsbygder finns småbruten 
jordbruksmark med små gårdar och torp. I områden med 
breda dalgångar och styva leror bär landskapet prägel av 
1800-talets skiften. Här finns stora byar och utskiftade 
gårdar med 1800-talsbebyggelsen.

ATT BESÖKA

• Flenmon med småbrutet odlingslandskap, små 
byar, gårdar och torp.

• Jordbrukslandskap på södra sidan om sjön Dunkern 
med byar, gårdar och torp.

• Bettna och Blacksta bygder med stora byar och 
enstaka utskiftade gårdar i åkermarken. 

• Hyltingeö med byar och gårdar i ett omväxlande 
jordbrukslandskap. 

VÄRDEBÄRARE

• Småbrutet odlingslandskap med hävdad hagmark 
och små gårdar och torp på höjder och avsatser 
i terrängen invid skogskanten. Bebyggelsen är i 
regel faluröd med vita knutar.

• Storskaligt jordbrukslandskap som speglar 
1800-talets skiften med stora byar och en del 
utskiftade gårdar.  
Varierande bebyggelse från sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal, t.ex. bostadshus i form av 
salsbyggnader med frontespis och verandor, ofta 
rödmålade men också i ljusa oljefärger.

• Utblickar mot områdets sjöar.
• Ekonomibyggnader som representerar olika 

byggnadstekniker från magasin i timmer, ladugår-
dar i sten och diverse bodar.

• Äldre välbevarade byggnader som enkelstugor och 
parstugor.

• Bebyggelsens placering i landskapet.
• Fornlämningar som visar på områdets rötter i 

förhistorisk tid.
• Grusvägar med terränganpassad karaktär.

ATT TÄNKA PÅ

• Landskapsbilden ska skyddas. 
• Det småbrutna odlingslandskapet med betade 

hagmarker ska brukas.
• Den storskaliga jordbruksmarken med hagmark ska 

hävdas så att dess öppna prägel består. 
• Öppna vyer ner mot områdets sjöar och vattendrag 

ska skyddas.
• Det ska vara möjligt att uppleva framträdande 

bebyggelsemiljöers placering i det öppna 
landskapet. Skogsmark som omger inägomarken 
bör brukas på ett sådant sätt att den även i 
fortsättningen bidrar till att skapa ett omslutet 
landskapsrum. 

• Gårds och bybebyggelsens placering i landskapet, 
skala samt materialval och färgsättning ska vara 
utgångspunkt vid eventuella tillbyggnationer och 
nybyggnationer.

• Nya byggnader eller eventuella 
komplementbyggnader ska underordnas befintlig 
bebyggelse och anpassas till skala, materialval och 
utformning 

• Viktiga kulturhistoriska lämningar, t.ex. stenmurar, 
äldre brukningsvägar, alleér, odlingsrösen och 
åkerholmar ska bevaras.

• Fornlämningar ska bevaras enligt KML.
• Ålderdomliga vägsträckningar ska underhållas så 

att dess karaktär består, kurvor och vägbeläggning 
är en del i upplevelsen av vägarna.

Böljande jordbrukslandskap mellan Flen och Hornsund.
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VÄRDEBÄRARE

• Bebyggelse och exercished som speglar 
militärtiden.

• Stadsplanens struktur med organiskt framväxt 
äldre landsväg och planlagda gator i rutnät.

• Äldre småskalig trähusbebyggelse. 
• Öppna platser, parkmark samt alléer.
• Landsväg som huvudgata och dess omgivning av 

hantverksgårdar och annan bebyggelse tätt inpå.
• Stadens successivt tillkomna bebyggelseområden 

som bildar årsringar.

ATT TÄNKA PÅ

• Stadens typiska stadsplan med gatunät och 
kvartersindelning ska bibehållas.

• Bebyggelsens tidstypiska utformning avseende 
bebyggelsestruktur, skala och utformning är 
bärande för stadens karaktär och ska bevaras. 

• Viktiga platser och byggnader med betydelse för 
stadens historia och offentliga liv ska bevaras och 
underhållas. 

• Villabebyggelsen från tidigt 1900-tal ska under- 
hållas så att deras karaktär består.

• Bebyggelsens struktur och skala med färgsättning 
och materialval ska vara vägledande vid föränd-
ringar i bebyggelsen.

• Nytillskott inom befintliga bebyggelseområden 
ska underordna sig befintlig karaktär när denna är 
tydlig.

• Öppna platser och parkmark ska underhållas och 
bevara sin karaktär

Regementesorter, småstadsmiljöer och tätorter

ATT BESÖKA

• Malmköping med hed och militära byggnader.
• Malmköpings handelsgårdar utmed landsvägsgatan.

Malmköping uppstod som en regementsort under sent 
1700-tal. Orten präglas av de militära anläggningarna 
och officersförläggningarna samt den handelsverksamhet 
som tillkommit i spåren av regementet. 

Flera av de komponenter som präglar småstadsmiljön i 
Malmköping återfinns även i områdets små tätorter.

Ett kokhus från militärtiden.

Landsvägsgatan genom Malmköping med butiker. 

En handelsgård med gaveln ut mot landsvägsgatan.
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Stationssamhällen och tätorter
I och med 1800-talets järnvägsutbyggnad blev stations-
lägen nya knutpunkter och vid de stationer som låg 
strategiskt nära vägmöten växte det fram små stations-
samhällen. Tätorternas karaktär varierar, deras framväxt 
och utveckling visar på de senaste århundradenas 
samhällsomdaningar. Stationssamhällena och tätorterna 
uppvisar många gemensamma drag och bör visas hänsyn 
på ett likartat sätt.

VÄRDEBÄRARE

• Järnvägsstation med perrong och stationshus.
• Industri och verksamhetsområden med byggnads-

historiska kvaliteter utmed järnvägen.
• Äldre tidstypiska och välbevarade villor med 

trädgårdar, staket och häckar som visar på 
samhällets äldsta perioder.

• Villabebyggelse successiva framväxt som speglar 
olika decennier.

ATT TÄNKA PÅ

• Stationshuset ska underhållas så att det behåller 
sin karaktär.

• Industribyggnader och verksamhetslokaler som 
visar på ortens framväxt ska användas.

• Äldre villor utmed järnvägen och landsvägen ska 
underhållas så att deras karaktär bevaras.

• Bebyggelsens struktur och skala med färgsättning 
och materialval ska vara vägledande vid tillbygg-
nationer och nybyggnationer. 

ATT BESÖKA

• Flens stationsmiljö och stationshus.
• Dunkers stationssamhälle – ett litet stationssam-

hälle som bevarat en äldre karaktär.
• Sparreholm – ett stationssamhälle som blivit en 

idylllisk villaort.

Bettna, före detta snickerifabrik med typiskt läge vid järnvägen. I Mellösa ligger det villor mellan järnvägen och landsvägen.

Bettna samhälle, gammal affärslokal. Vadsbro stationshus stod klart 1914.
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VÄRDEBÄRARE

• Slingrande terränganpassad vägsträckning.
• Vägens placering i gränsen mellan den odlade 

inägomarken och utmarken.
• Funktion som äldre kyrkstig.
• Alléer.
• Vägbankar.
• Stenbroar och vadställen.
• Milstolpar och väghållningsstenar.
• Bebyggelsens placering i förhållande till vägen, 

tätt inpå eller på avstånd med raka tillfartsvägar.
• Runstenar och höggravfält som visar på vägens 

förhistoriska rötter.

ATT TÄNKA PÅ

• Terränganpassade vägarna ska behålla sin äldre 
karaktär med grusbeläggning och kurvor.

• Väghistoriska komponenter som milstolpar, 
stenbroar, väghållningsstenar ska bevaras och inte 
skadas vid vägunderhåll. 

• Alléer ska underhållas.
• Äldre vägsträckningar ska inte övertväras på ett 

sådant sätt att delar tas ur bruk.
• Vägmiljöer som leder genom öppet landskap med 

vida utblickar ska kunna upplevas på samma sätt 
även i fortsättningen.

• Ny bebyggelse placeras i förhållande till vägen på 
samma sätt som befintlig bebyggelse.

• Fornlämningar t.ex. runstenar invid vägar ska röjas 
så att sambandet med vägen kan upplevas.

Vägmiljöer
I området finns ett rikt förgrenat vägnät med vägar av 
olika slag. Här finns färdvägar som varit i bruk sedan 
järnålder, huvudvägar under 1600-talet, 1900-talets 
moderna uträtade vägar och lokala brukningsvägar. 

Många vägar har gemensamma drag med komponenter 
som speglar deras brukningstid som höga vägbankar, 
milstolpar, väghållningsstenar, stenbroar, vägräcken med 
mera. I herrgårdsmiljöerna ingår ofta allékantade vägar. 
Till äldre vägmiljöer hör också olika typer av fornläm-
ningar som runstenar, stora högar och gravfält. 

I Flens kommun finns många vägmiljöer som har bevarat 
sin ursprungliga karaktär. Många vägsträckningar med 
omgivande landskap förmedlar en upplevelse av att 
färdas i äldre tid. 

Trafikverket har ansvar för allmänna vägar och arbetar 
aktivt med att förbättra och ta tillvara kulturmiljövär-
den utmed vägarna. De genomför alléinventeringar och 
underhåller milstolpar med mera. 

Många mindre vägar sköts av vägföreningar med stöd av 
allmänna medel och för dem finns det stora möjligheter 
att verka för att bevara de små grusvägarnas karaktär. 
En del vägar är inte längre tillgängliga med bil men kan 
ha stort attraktionsvärde som cykelvägar och vandrings-
stigar. Genom Flen går Näckrosleden, en cykelled genom 
hela Sörmland och Sörmlandsleden, en vandringsled.

Vid Ekensholm i Dunker anas en äldre tillfartsväg genom en lång allé som idag ligger mitt ute i åkermarken. Vägen är tagen ur bruk.
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FINA VÄGAR I FLEN

I Flens kommun finns många natursköna vägar som 
bevarat en äldre karaktär och förmedlar en känsla av 
att färdas flera decennier tillbaks i tiden. 

• Vägen runt sjön Uren i Forssa socken.
• Vägen från Vadsbro, via Blacksta till Årdala.
• Vägen från Bettna via Mälsundet till Simora.
• Vägen från Malmköping via Hökärr till Flenmon.
• Vägen Dunker – Ekensholm – Starrsäters gruva  

– Mora gård och Knaperhälls gruva.
• Cykla Näckrosleden.
• Vandra Sörmlandsleden.

FAR PÅ UTFLYKT – SAKTA FARTEN

Vid Ulvsund i Helgesta passerar byvägen tätt inpå ladugårdsbacken. 

Till vänster syns den gamla landsvägen nära Hedenlunda, uppbyggd av en vägbank. Till höger syns gamla landsvägen söder om Flen 
mot Vadsbro. Gemensamt för båda vägsträckningarna är att de hamnat i periferin och omges av skogsplanteringar.

Väg till torp vid Ulvsund.
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Regementesort, småstadsmiljön Malmköping, Järnvägsgatan. Bruksmiljö vid Björndammen

Statarbostad vid herrgårdsmiljön Åkerö. Odlingslandskap på Hyltingö, Överby.

Herrgårdsmiljö, Sparreholm. Kyrkomiljö, Flens kyrka och kyrkogård.



Värdefulla kulturmiljöer i Flen 97

Värdefulla kulturmiljöer i Flen

I Flens kommun finns många värdefulla kulturmiljöer som berättar om 
människor i Flen, deras traditioner och försörjning. De speglar livsvillkor 
under olika epoker, jordbrukets förändringar och bebyggelsens utformning. 
De berättar också om samhällets förändringar, sociala skikt och de senare 
århundradenas utveckling mot ett modernt samhälle. 

I landskapet är det möjligt att följa olika kulturhistoriska epoker och 
samhällets organisation genom markanvändning, bebyggelse, infrastruktur 
och industrier. Fornlämningar och kyrkomiljöer berättar om föreställningar 
och religiös tradition. Miljöerna har pekats ut på kommunal nivå men också 
på nationell nivå. Kulturmiljöerna är av olika karaktär och speglar olika 
historier. Gemensamt för dem är att de är en viktig resurs att ta tillvara i 
utvecklingen av Flens kommun. 

Miljöerna presenteras från norr till söder efter socken. I Flens kommun 
bildar socknarna alltjämt tydliga bygder med olika karaktär och många 
av dem har ett livaktigt föreningsliv med stark gemenskap. Ofta ligger 
centrum vid kyrkan och skolan eller i ett äldre stationssamhälle. Kulturmil-
jöerna beskrivs som olika miljötyper enligt den indelning som Riksantikva-
rieämbetet tagit fram för beskrivning av riksintresseområden. Miljötyperna 
berättar i grova drag vilka lämningar som finns i området men också hur 
de fungerar och vilka de viktigaste karaktärsdragen är. I Flens översiktplan 
(2018) Sörmlands hjärta - med plats för alla redovisas kulturmiljöerna kort 
med utvidgade beskrivningar för kommunens riksintresseområden för 
kulturmiljövården. Flera miljöer gränsar till varandra och indelningen i olika 
områden speglar att en del miljöer pekats ut som riksintresseområden. Här 
presenteras samtliga miljöer med fördjupade beskrivningar och rekom-
mendationer för framtiden. 

De värdefulla kulturmiljöerna visas på en översiktlig sockenkarta som visar 
deras läge i socknen och kommunen. Kartorna är i skala 1: 80 000, Bettna 
socken är i skala 1:100 000 för att få plats på en sida. 
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Flen nr Kulturmiljö i Flen (Rik länsnr) Miljötyp

Mellösa sn

1 Hälleforsnäs Brukssamhälle

2 Harpsund (D 34) Herrgårdslandskap, hedersbostad statsministern

3 Vik – Ramsbäck Odlingslandskap, gårdar och byar

4 Mellösa kyrkby (D 35) Kyrkby 

5 Flenmo – Hökärr (D 32) Odlingslandskap, byar och gårdar, fornlämningsmiljö

6 Skiringe – Stocktorp – Stockäng Herrgårdslandskap 

7 Yxtaholm Herrgårdsmiljö

8 Kramnäs kvarn Kvarnmiljö

Lilla Malma sn

9 Fräkentorp – Grinda – Sundby Odlingslandskap, herrgårdar och bergsbruk 

10 Malmköping (D 31) Småstadsmiljö, regementsort, fornlämningsmiljö

Dunkers sn

11 Röhl–Händö–Dunkers station Herrgårdslandskap med stationssamhälle

12 Stålboga Bruksmiljö med stationssamhälle

13 Knaperhäll – Mora – Björndammen Gruvområden, bergsbruk, herrgård och vägmiljöer

14 Dunker – Vadsbro – Ekensholm (Vadsbro – Ånhammar D 30) Herrgårdslandskap, fornlämningsmiljö, kyrkomiljö

Hyltinge sn

15 Sparreholm (D 33) Herrgårdslandskap

16 Sparreholms stationssamhälle Stationssamhälle

17 Överby – Frönäs – Torp Odlingslandskap, gårdar och fornlämningar

18 Jälund – St Överby –  Sörby (D 36) Odlingslandskap med byar, fornlämningsmiljö

Flens sn

19 Stenhammar Slottslandskap

20 Flens stad, del av Stationssamhälle

21 Flens k:a Kyrkomiljö

22 Hornsund–Mälby – Gäversnäs – Skedevi Herrgårdslandskap

Helgesta sn

23 Helgesta – Ådö Odlingslandskap, kyrkomiljö, militärboställe

24 Helgesta – Stavtorp – Hyltinge Vägmiljö med torpbebyggelse

25 Oppeby – Berga – Frändesta Odlingslandskap med byar, äldre vägar, fornlämningsmiljö

26 Rockelsta Herrgårdslandskap

Vadsbro sn

27 Lagmansö (D 38) Herrgårdslandskap

28 Vadsbro – Veckla – Berga – Däntersta Odlingslandskap med sockenkyrka och fornlämningar

29 Hedenlunda Herrgårdslandskap, äldre vägar och fornlämningar

Forssa sn

30 Malstanäs – Sofielund – Forssa – Malsna Odlingslandskap med herrgårdar väster om Uren. Byar och gårdar 
vid Forssa kyrkomiljö öster om Uren. Fornlämningsmiljö.

Blacksta sn

31 Blackstaby – Fyrby (D 39) Odlingslandskap med byar, fornlämningsmiljö

32 Gryt – Tuvekärr – Stäringe Odlingslandskap med herrgårdar, vägmiljö och fornlämningsmiljö

Årdala sn

33 Vibyholm – Årdala (D 37) Slottslandskap, fornlämningsmiljö

34 Simora – Mälby – Sibro Odlingslandskap med gårdar och torp

Bettna sn

35 Ekenäs – Gripensnäs – Ålspånga – Sjövik Herrgårdslandskap

36 Bettna med Skaresta – Sittuna – Viby Odlingslandskap med kyrkomiljö, herrgårdar, byar, äldre vägar  
och fornlämningsmiljöer

37 Tolmon (del av Eriksberg) (D 29) Väg inom Flens kn (Herrgårdslandskap i Katrineholm)

38 Broby Herrgårdslandskap

39 Åkerö (D 40) Herrgårdslandskap
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I Flens kommun finns 39 värdefulla kulturmiljöer, 12 är även riksintresseområden för kulturmiljövården.  
Områdena återfinns i kommunens alla socknar och berör såväl centrala jordbruksbygder som mer ödsliga skogsmarker.  
Område 14 och 37 fortsätter in i grannkommunerna i egenskap av att de är riksintresseområden för kulturmiljövården.
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Mellösa socken

1. Hälleforsnäs 
2. Harpsund 
3. Vik – Ramsbäck 
4. Mellösa kyrkby 
5. Flenmo – Hökärr 
6. Skiringe – Stocktorp – Stockäng
7. Yxtaholm 
8. Kramnäs kvarn
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Mellösa socken

Mellösa socken ligger i nordvästra delen av Flens kommun och är en av  
kommunens största socknar. Mellösa ligger i södra kanten av Mälarmården 
och domineras av kuperad moränmark med stora skogsområden. Genom 
området sträcker sig flera dalgångar i nordväst till sydostlig riktning med 
flera sjöar och åar, bland annat Bruksån i Hälleforsnäs, Harpsundsjön,  
Mellösasjön, Yxtasjön och sjön Nedingen. De större dalgångarna och slutt-
ningarna ner mot sjöarna är jordbruksbygder med herrgårdar, byar och gårdar. 
Områdets ägostruktur med bruk och herrgårdar gör att det finns ett stort 
antal torp och små jordbruk i den höglänta skogsbygden. I området ligger 
tätorten Hälleforsnäs och kyrkbyn Mellösa med sockenkyrkan. Socknens yta 
är omkring 125 km2 och vid år 2000 bodde runt 3 000 människor i socknen. 
Mellösa var en egen landskommun fram till 1971 då den gick upp i Flens 
kommun. Under medeltid hette socknen Lilla Mellösa, ett namn som ändrades 
till Mellösa 1933, och socknen ingick i Villåttinge härad. I området finns åtta 
värdefulla kulturmiljöer som representerar olika typer av miljöer och histo-
riska epoker. Tre av dem är riksintresseområden för kulturmiljövården.

Mellösa kyrka och kyrkby ligger på en höjd.
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1 Hälleforsnäs 
 BRUKSSAMHÄLLE

Hälleforsnäs är ett samhälle som växt fram utifrån 
Hälleforsnäs bruk som dominerat orten under flera 
århundraden. År 1877 fick TGOJ-banan, en järnväg från 
Grängesberg till Oxelösund, en station i Hälleforsnäs. 
Den tidigare renodlade bruksorten utvecklades till ett 
stationssamhälle med flera olika verksamheter. Orten 
växte fram med järnbruket som ortens nav. I anslutning 
till bruket ligger olika industribyggnader, en bruksherr-
gård och olika arbetarbostäder som speglar bruksepoken 
från 1600-talet till in på 1900-talet. Under 1900-talet 
har det tillkommit bostadsområden från olika decennier 
som tydligt visar samhällets utbyggnad. 

Bruksverksamheten startade 1659, då polacken Albin 
Noy fick rättighet att starta en masugn med kanongjuteri 
på platsen. Malmen hämtades från Mastorp, Valla och 
Stav. Tio år senare startade styckegjutningen och namnet 
Hälleforsnäs styckebruk etablerades. Samtidigt anlade 
bruket en hammarsmedja vid Smedstorp i Lilla Malma, se 
område 9. Under ledning av brukspatronen Lars Gustaf 
von Celsing inleddes brukets storhetstid vid mitten av 
1800-talet. I slutet av 1800-talet var gjutjärnet den 
dominerade varan. Här tillverkades fyrar, järnvägsvagnar, 
milstolpar, jordbruksredskap och husgeråd som grytor. På 
1960-talet fanns det mer än 1 000 anställda vid bruket.

Till bruksmiljön hör ett stort antal byggnader från olika 
perioder som visar på olika steg i processen men också 
på olika grupper av anställda som bodde på platsen. 
Till industrimiljön hör ett mycket stort kolhus från 
1800-talets mitt och en industribyggnad uppförd efter 
en brand som härjade bruket 1934. Kolhuset används 
idag för kulturella evenemang och i den tidigare  
industribyggnaden finns verksamheter som turistinfor-
mation, gjuterimuseum, konstnärsateljéer och outlet- 
affärer till lokala matproducenter. Industriområdet har 
utvecklats till ett besöksmål och shoppingcenter.

Samhället har växt i takt med verksamheten. Invid 
bruket ligger bruksherrgården, uppförd 1756 och 
ombyggd på 1840-talet av arkitekten J.F. Åbom, då 
den fick en nygotisk utformning och är byggnadsminne. 
I herrgårdens närhet ligger flera byggnader uppförda 
när verksamheten gick som bäst. ”Hästskon” är en före 
detta stallbyggnad som nu är ombyggd till bostäder. 
Invid allén som leder till herrgården ligger lilla och 
stora värdshuset. Söder om dessa ligger ”Stugan” ett av 
de äldsta bostadshusen i området. Byggnaden är i dag, 
2016, förfallen. I området finns ytterligare bostadshus, 
med ljusgul puts som varit bostäder åt brukets ingenjör, 
chaufför och andra tjänstemän. Under 1900-talet har det 

Kolhuset är en av få kvarvarande byggnader från järnbruksepoken. Byggnaden används för teater och musikföreställningar.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Bruksån och bruksdammen som varit en 
förutsättning för brukets drift.

• Kolhuset som påminner om brukets storhetstid 
under 1800-talet och äldre brukningstraditioner.

• Industribyggnader från slutet av 1930-talet.
• Bruksherrgården som är byggnadsminne med 

omgivande parkmark.
• Celsings allé som leder fram till bruksherrgården.
• Byggnader som hör samman med den äldre 

bruksepoken, flerfamiljshus uppförda under 
1800-talet med tidstypiska reverterade fasader 
i ljusgul färg och andra byggnader som hör till 
bruksherrgården, till exempel Hästskon.

• Västgötastugorna, äldre bostäder för brukets 
smeder.

• Flerfamiljsbostadshus i trä i närområdet till 
stationen från tidigt 1900-tal.

• Bostadshus uppförda så att de bildar årsringar som 
speglar bruksortens utveckling.

• Stationsmiljön som alltjämt har prägel av en liten 
station från äldre tid. 

• Kyrka från 1965 ritad av Johannes Olivecrona.

Karta över Hellefors bruk, som det hette år 1908, med bruksherrgården, park, äldre arbetarbostäder och industriområdet invid Bruksdammen.

I 1900-talets industribyggnader ryms idag en rad olika verksamheter 
så som turistinformation, museum och outlet till ateljéer.

Vid kolhuset finns det kvar en skorsten och ett brandtorn.
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tillkommit olika bostadshus, ofta i grupp på ett sådant 
sätt att de bildar tydliga årsringar. Utmed Celsings allé 
ligger sex flerfamiljshus från 1928–1929. När järn-
vägsstationen anlades norr om samhället expanderade 
bebyggelsen i denna riktning. I området mot stationen, 
som idag är riven, finns villor från hela 1900-talet av 
olika utförande, med panel i ljusa färger och putsade 
hus. På 1920-talet startades en egnahemsförening och 
villaområdet Anneberg växte fram söder om bruket. 

Inte långt från herrgården ligger ”Stugan”, ett av Hälleforsnäs äldsta 
bostadshus. Byggnaden är i akut behov av renovering.

I området finns också flerfamiljshus från olika epoker, där de ljusgult 
putsade husen är från 1800-talet.

Bruksherrgården är byggnadsminne och ett fint exempel på nygotisk arkitektur uppförd på 1840-talet. 

När industriverksamheten gick som bäst på 1960-talet 
uppfördes en ny kyrka, år 1965, ritad av Johannes  
Olivecrona. En kilometer norr om samhället ligger ”Väst-
götastugorna”, fem reveterade stugor som är några av de 
äldsta husen i området. De uppfördes ursprungligen som 
bostäder till smederna. Genom Hälleforsnäs går Bruksån 
och i väster ligger Bruksdammen. Tillsammans har de 
varit en förutsättning för driften av bruket i äldre tid. 
Utmed ån har det även funnits en såg och en kvarn.

M
ELLÖ

SA



Mellösa socken 105

ATT TÄNKA PÅ

• Bruksån och Bruksdammens vattenspegel ska 
värnas. Själva dammen är en del i upplevelsen av 
miljön.

• De industribyggnader som finns kvar ska 
underhållas så att deras karaktär består.

• Bruksherrgården är byggnadsminne och ev. 
förändringar på byggnaden eller dess närmiljö ska 
utgå från det beslut som gäller för byggnaden.

• Hänsyn ska tas till områdets stora lövträd och 
Celsings allé

• De bostäder som speglar 1800-talet och 
1900-talets bruksperiod ska behålla sin 
karaktär och inte förvanskas, gäller bland annat 
Västgötastugorna, Hästskon och byggnaderna i 
dess närhet. 

• Fasadklädnad och färgsättning ska bibehållas.
• Nya byggnader ska underordnas befintlig 

bebyggelses struktur och utformning. 
• Området från herrgården till kolhuset och 

Celsings allé är känsligt för nya inslag som bryter 
sambanden i miljön.

Stationen är borta sedan några år, men i närheten av järnvägsstaionen finns det kvar flera bostadskaserner från tidigt 1900-tal.  
De är panelade, några har bröstningar och är målade i ljusa oljefärger.

I området finns det kvar bostäder från järnbruksepoken, här syns två 
olika typer av flerfamiljsbostäder placerade i rader, från 1900-talet.
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2 Harpsund (D 34)
 HERRGÅRDSLANDSKAP, HEDERSBOSTAD FÖR LANDETS STATSMINISTER

Harpsunds herrgård är hedersbostad och representations-
bostad för statsministern och uppfördes under 1910- och 
20-talen som en mönsteranläggning med corps de logi i 
1700-talsstil med omgivande trädgård. Huvudbyggnaden 
är uppförd i två våningar med säteritak och flankerad 
av fyra flyglar, varav två är äldre, samt en terrasserad 
trädgård ner mot Harpsundssjön i söder. Harp sund är 
statligt byggnadsminne. I miljön ingår national romantiskt 
präglade ekonomihus och tjänstebostäder samt arbetar-
bostaden Nygård, uppförd enligt 1700-talets karolinska 
stilideal. Till Harpsund hör ett antal torp och gårdar, varav 
flera uppfördes under tidigt 1900-talet i nyklassicistisk 
stil, till exempel garaget, Villa Lillhem och Slänten medan 
trädgårdsmästarbostaden är uppförd i fornnordisk stil.

Till miljön hör ett storskaligt herrgårdslandskap med 
allékantade vägar och utblickar över ett böljande åker 
och haglandskap. Bebyggelsen, där det ingår flera stora 
ladugårdar är koncentrerad till gårdsmiljön och utmed 
Harpsundsjöns norra strand.  

I öster markeras entrén till Harpsund genom två grind-
stolpar och en kraftig, kallmurad stenmur som följer 
tillfartsvägen. 

Harpsund har även ett personhistoriskt intresse genom 
C.A. Wikander, en känd industriman i början av 1900-
talet som skapade herrgårdsmiljön och skänkte den till 
staten som hedersbostad för landets statsminister. Vid 
sjön ligger Harpsundsekan, där flera statsministrar rott 
runt med sina gäster. Miljön har haft stor betydelse för 
mer avslappnade möten mellan politiker och använts 
flitigt av flera statsministrar. 

Harpsund är namnet på den by som avhystes när säteriet 
Axelsberg bildades på 1600-talet. Den äldre säteribyggna-
den bestod av en reveterad timmerbyggnad med två flyglar 
som revs inför att den nya herrgården skulle uppföras. På 
Häradskartan från slutet av 1800-talet står det Axelsberg. 
Vid Harpsund är det möjligt att uppleva hur markanvänd-
ning och bebyggelse avspeglar godsets organisation. 

Harpsunds huvudbyggnad från tidigt 1900-tal flankeras av flyglar från 1700-talet. Den terrasserade trädgården är inhägnad.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsmiljön med samtliga byggnader,  
som är hedersbostad för landets statsminister och 
statligt byggnadsminne.

• Nygårds arbetarbostad och ekonomihusens 
placering.

• Det öppna, storskaliga odlingslandskapet utan 
bebyggelse.

• Allékantade vägar och två grindstolpar i öster 
med en grov kallmurad stenmur.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för kulturmiljövården. 
• Herrgårdsmiljöns bebyggelsestruktur och karaktär 

ska underhållas så att dess karaktär består.
• Nya byggnader ska underordnas befintlig 

bebyggelses struktur och utformning. 
• Den öppna inägomarken ska brukas på ett sådant 

sätt att dess öppna karaktär består med vyer ut 
över Harpsundssjön. 

• Landskapsbilden ska skyddas.

Trädgårdsmästarbostaden ligger nära inpå huvudbyggnaden och är ett fint exempel på dåtidens arkitektur. Här finns även ett växthus.

Nygård, arrendatorbostaden är uppförd enligt nationalromantiska stilideal. Till miljön hör en vällingklocka och ett magasin.
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3 Vik – Ramsbäck 
 ODLINGSLANDSKAP, GÅRDAR OCH BYAR

kolonisation, till exempel Tallsäter där ortnamnet säter 
betyder utmarksäng eller skogsäng.

Nära Vik möts två äldre landsvägar, den ena binder 
samman Mellösa med Floda socken i öster och den andra 
går i nord–sydlig riktning. Båda är ålderdomliga och har 
fortfarande kvar den sträckning de hade på 1600-talet 
och slingrar sig fram i terrängen.

Gårdsbebyggelsen är från sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Merparten av byggnaderna är rödfärgade, panelade 
och flera av boningshusen har frontespis och verandor. 
Några av gårdarna i Vik har boningshus målade i ljusa 
oljefärger. Husen i Ramsbäck är från sekelskiftet och 
uppförda i timmer. Invid vägskälet har det tillkommit 
några villor under 1800-talet. 

Mellan Harpsunds herrgårdslandskap och Mellösa kyrkby 
breder det ut sig ett böljande jordbrukslandskap som 
domineras av två dalgångar. I väster ligger Ramsbäck 
och i öster på en höjd vid Mellösasjön ligger Viks by 
som delvis bevarat sin karaktär av radby. Som en följd av 
laga skiftet 1859 flyttade några av gårdarna i Vik ut till 
lägen i den öppna åkermarken, nära vägkorsningen.  
I öster möter några utflyttade gårdar från Mellösa 
kyrkby. Jordbruksmarken är småbruten med flyttblock 
och bergklackar. I området finns kvar äldre odlingsrester 
som röjningsrösen, diken och rester av stenmurar. Jord-
bruksbebyggelsen visar på en äldre bebyggelsestruktur.

Vid Mellösa kyrkby finns några små gravfält från järn-
ålder som visar att området var bebott vid denna 
tid. Flera gårdar kan spegla en medeltida eller yngre 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Det öppna jordbrukslandskapet som erbjuder 
utblickar ner mot Mellösasjön och Kyrkhöjden. 
Spår av äldre odlingstradition som röjningsrösen 
och diken.

• Bebyggelsens struktur och placering i landskapet, 
till exempel Viks sammanhållna by mitt i åker-
marken på en höjd och Ramsbäck på en hylla i 
kanten av skogsmarken.

• Gårdarnas välhållna äldre bebyggelse som speglar 
det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets 
verksamhet.

• Ett äldre terränganpassat vägnät i bruk sedan 
minst medeltid.

ATT TÄNKA PÅ

• Den öppna jordbrukslandskapets karaktär och hävd 
av marken är viktig för upplevelsen och förståelsen 
av områdets historia.

• Ny bebyggelse ska underordnas befintlig bebyggel-
ses struktur och utformning.

• Vägnätets sträckning och övergripande karaktär 
ska värnas.

Ramsbäcks gård ligger i gränsen mellan åker och skogsmarken.

Vid Vik bildar ladugården ett landmärke.
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Vägen är tydligt terränganpassad och slingrar sig fram genom åkermarken med Vik på höjden i bakgrunden.

Häradskartan från 1897 visar hur bebyggelsen vid Vik och Mellösa kyrkby låg samlad på bytomterna. De röda prickarna är fornlämningar.
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4 Mellösa kyrkby (D 35)
 KYRKBY, KYRKBY MED SOCKENKYRKA

Många av husen är ålderdomliga, välbevarade och date-
rar sig från 1700-tal till tidigt 1900-tal. Boningshusen 
ligger i sluttningarna omgivna av trädgårdar med staket. 
I byn finns några enkelstugor i två våningar från 1700-
talet, både med sadeltak och brutet tak och en parstuga 
i två våningar. Några bostadshus är från sent 1800-tal 
med veranda och frontespis och målade i ljusa färger. 
Boningshusen flankeras ofta av någon mindre bod, 
ibland timrad. Merparten av ekonomibyggnaderna ligger 
nedanför boningshusen och är uppförda under 1880–
1990-talet. De är faluröda och uppvisar flera olika typer 
av byggnadstradition från timrade partier till skiftes verk 
och deras baksidor med gödselstackar vänder sig mot 
jordbruksmarken. Samtliga byggnader har tegeltak. 

Tillsammans speglar husen en äldre form av bystruktur 
och ett byggnadsbestånd med utformning och funktioner 
som visar på jordbruksbebyggelsens utveckling från 1700-
talet till 1900-tal. Idag finns det kvar tre gårdar i byn. 

Kyrkby med kyrkomiljö som visar på ett sockencentrums 
centrala, administrativa funktioner. Kyrkan ligger på en 
markant höjd invid Mellösasjön, väl synlig på långt håll. 
Den uppfördes på 1200-talet i form av ett kors och har 
sedan byggts om i omgångar fram till att tornet uppfördes 
1874. I kyrkan finns ett gravvalv för släkten Clodt-Sparre. 
Vid kyrkan ligger en sockenstuga och ett kyrkstall. Norr om 
kyrkan ligger tre generationers skolbyggnader från 1800-
tal till 1920-talet. Det finns också ett församlingshem och 
ett äldrehem uppfört i början av 1900-talet. Byggnaderna 
visar på offentlig service under tidigt 1900-tal.

Landsvägen går genom byn och tätt förbi kyrkan med 
samma sträckning som på 1600-talet. Utmed vägen och i 
sluttningen nedanför kyrkan ligger Mellösa kyrkby, en av 
Södermanlands bäst välbevarade klungbyar. Trots att några 
gårdar flyttade ut vid laga skifte 1859–1860 har byn beva-
rat sin karaktär av tät, oskiftad klungby med ett 30-tal 
hus. Gårdarna är placerade med hänsyn till terrängen. 

Mellösa kyrkby ger en god upplevelse av en äldre kyrkomiljö med en näst intill oskiftad kyrkby med prägel från 1700-talet till tidigt 1900-tal. 
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Kyrka och kyrkby som helhetsmiljö på en höjd 
omgiven av jordbruksmark.

• Kyrkomiljön med sockenstuga och kyrkstall.
• Tät klungby som visar på äldre terränganpassad 

bystruktur med karaktär av en oskiftad by.
• Bebyggelsens struktur med boningshus i 

sluttningarna omgivna av trädgårdar och staket. 
Ekonomigårdar nedanför och deras koppling till en 
bygata som nav. 

• Bebyggelsens utformning och ålderdomliga 
karaktär präglad av 1700–1800-talen, med fler 
välbevarade enkelstugor.

• Tre generationers skolhus.
• Den öppna åkermarken invid byn är viktig för 

landskapsbilden och bidrar till att kyrkan och 
kyrkbyn framträder tydligt som en enhet.

• Åkermarken visar på områdets roll som 
jordbruksbygd.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för kulturmiljövården. 
• Kyrkomiljön ska inte förändras.
• Bebyggelsestruktur och bebyggelsens karaktär 

avseende placering, skala och materialval, till 
exempel kulörer ska bevaras. 

• Den täta bebyggelsemiljön är känslig för 
förändringar.

• Ny bebyggelse, tillbyggnader och andra 
förändringar underordnas befintlig 
bebyggelsestruktur och utformning. 

• Den öppna åkermarken runt byn ska behålla sin 
öppna karaktär så att det går att uppleva mötet 
mellan den täta kyrkbyn och jordbruksmarken.

• Landskapsbilden ska värnas.

Åkermarken bidrar till att upplevelsen av den täta byn kontrasterar 
mot de öppna fälten.

Skolan som är uppförd i nyklassisistisk stil i början av 1900-talet 
används fortfarande. Vid Mellösa finns tre skolhus från olika 
tidsepoker bevarade, två av dem fungerar som skolor än idag. 

Kartan från 1765 visar hur byn ligger samlad runt kyrkan. Varje gård 
är markerad med en egen bokstav, A–F.

Bygatan har haft samma sträckning sedan många hundra år.
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5 Flenmo – Hökärr (D 32)
 ODLINGSLANDSKAP MED BYAR OCH GÅRDAR, FORNLÄMNINGSMILJÖ

kallas ”Mellösahjulet” i forskarvärlden, hade nav och 
ekrar och har daterats till 500 e.Kr., ungefär samma tid 
som fornborgen. Fyndet visar att man rört sig i trakten 
vid denna tid. Eller så visar fyndet på offerplats i sjön 
Filaren, förhistoriska offerplatser låg ofta i sjöar. 

Området ligger i södra kanten av Mälarmården och är 
kuperat med höga berg och trånga sprickdalar som 
odlats upp under historisk tid. Ortnamnen slutar på -mo 
och -torp vilket tyder på en medeltida kolonisation. 
Odlingslandskapet är småbrutet med ålderdomliga drag. 
Hagmarkerna betas och många klassas som värdefull 
naturbetesmark med spår av äldre jordbruksverksamhet i 
form av odlingsterrasser, diken, och odlingsrösen. 

I områdets två större dalgångar ligger byar och gårdar 
som binds samman av ett ålderdomligt vägnät som 
slingrar sig fram utmed dalgångarnas kanter. Vägnätet 
går tillbaks till medeltid då områdets gårdar etablerades. 
Bebyggelsen domineras av några byar och främst små 
gårdar med bebyggelse från 1700-talet och framåt som 
speglar sörmländsk byggnadstradition. I öster ligger 

Område som koloniserades under äldre stenålder utmed 
Litorinahavets kust och som sedan återkoloniserades 
under medeltid. För 5 000 år sedan var området från Flen-
mon till Hökärr den södra kanten av ett fastlands område. 
I söder låg Litornahavet och en rik skärgård. Mötet 
mellan fastland och skärgård var attraktivt och drog till 
sig många bosättningar. I området har det hittats många 
yxor som visar på boplatser under såväl äldre som yngre 
stenålder. Yxfynd har gjorts vid Flenmo, Högtorp, Bro-
fors-Lövsta, Baggetorp-Stavtorp och Heby. Vid Baggetorp 
finns en fyndrik boplats med vallar med avslag av skiffer, 
bergart och stora mängder kvarts. Vid Rökärr finns en 
boplats som hör till Vråkulturen, cirka 3 000 f.Kr.

Under bronsålder tycks området hamna i periferin för 
att åter befolkas under järnålder. Vid Flenmon och 
Mälby finns några små gravfält med stensättningar och 
högar. Vid Herrgölet finns en fornborg. Dessutom har 
det gjorts två ovanliga fynd i området. Vid Baggetorp 
har det hittats en stockbåt och det berättas att det 
ska ha funnits flera. I sjön Filaren hittades ett trähjul 
år 1933 i samband med dikesgrävning. Trähjulet som 

Heby gulmålade mangårdsbyggnad ligger på en höjd invid sjön.
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Flenmon, en by om ursprungligen elva gårdar med mer 
än 60 hus på bytomten som täcker en höjd omgiven av 
öppet landskap. Efter de utflyttningar som följde på laga 
skiftet på 1860-talet finns det idag kvar ett 20-tal hus 
som gör att den täta bykaraktären alltjämt är bevarad. 
Flera av husen är timrade, försedda med panel och visar 
på äldre byggnadstraditioner. Mälby var tidigare prästgård 
och är idag ett fint exempel på en äldre prästgårdsbygg-
nad uppförd 1856. I övrigt märks en ovanlig tvillingstuga 
vid Forstorp, huset uppfördes för två hushåll. 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Fornlämningar som boplatser från äldre och yngre 
stenålder, fornborgen Herrgöls skans.

• Fyndplatser för stenyxor.
• Fyndplats för trähjul från 500-talet vid sjön Filaren.
• Torp- och mo-namn med medeltida ursprung som 

visar på medeltida kolonisation.
• Ålderdomliga, terränganpassade grusvägar i ett 

finmaskigt nät som binder samman bebyggelsen.
• Småbrutet odlingslandskap med hävdad hagmark.
• Småskalig bebyggelse som är placerad i sluttningar 

och på avsatser i terrängen invid skogskanten. 
Bebyggelsen är väl inpassad i landskapet och 
domineras av byggnader från sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal, ofta i faluröd färg. 

• Enskilda byggnader med stora kulturhistoriska 
värden som Flenmons by, Forstorps tvillingstuga, 
Mälby prästgård.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för kulturmiljövården.
• Fornlämningsmiljöerna är skyddade enligt KML.
• Det småbrutna odlingslandskapet med betade 

hagmarker ska brukas så att dalgångarnas öppna 
karaktär består.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• De terränganpassade vägarna bör behålla sin 

slingrande karaktär med grusbeläggning och 
kurvor.

• Bebyggelsens placering i landskapet, skala 
samt materialval och färgsättning ska vara 
utgångspunkt vid eventuella tillbyggnationer och 
nybyggnationer.

Vid Forstorp finns en ålderdomlig tvillingstuga.

Mellösahjulet, Sveriges äldsta trähjul från 500 e.Kr. är ett unikt fynd, 
som visar att det fanns vagnar vid denna tid. 
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I den östra delen av området ligger Hytternäs och Heby 
vid sjön Heen och ytterligare några kilometer norrut 
ligger Rökärrs by. Heby boningshus ligger tätt inpå sjön 
och har ljusgul panel med vitmålade snickerier. Vid Hyt-
ternäs finns en stor mangårdsbyggnad och några äldre 
timmerbyggnader samt moderna djurstallar. Nära sjön 
ligger en välbevarad, faluröd timrad smedja med tjärade 
dörrar. Boningshuset i Rökärr är från 1864 i falurött 
timmer. Ekonomibyggnaderna är av samma utförande och 
omfattar bland annat brygghus, en bod från 1741 och en 
smedja. Byn bestod ursprungligen av fyra gårdar varav 
två flyttades ut vid laga skiftet. 

På flera platser har det funnits verksamheter som nyttjat 
vattendragen som kraftkälla. Vid Flenmo fanns kvarn och 
såg och vid Brofors ligger den timrade kvarnbyggnaden 
kvar invid vägen. Vid Heby finns husgrunderna kvar efter 
kvarn och såg samt en dammvall. Utmed Rökärrsfallen 
fanns i slutet av 1800-/1900-talet en benstamp, färgeri, 
vadmalsstamp och kvarn.

I de uppodlade, mjukt kuperade dalgångarna ligger flera 
mindre gårdar. Boningshusen är från sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal. Flera har verandor och frontespis, många 
är panelade och målade faluröda eller i ljusa oljefärger. 
Gårdsmiljöerna domineras ofta av stora rödfärgade 
ekonomibyggnader. 

I området har det även funnits ett stort antal torp och 
backstugor, varav många finns kvar. Mälbys prästgårds-
torp, Eriksberg, är ett exempel på ett välbevarat torp.

Smedjan vid Hytternäs har ett typiskt läge på avstånd från bebyggelsen.

Vid Hytternäs är boningshusen traditionellt utformade med faluröd 
fasad och vita snickerier.

På Mälbys mark ligger Eriksbergs prästgårdstorp kvar i den betade 
hagmarken, i kanten av skogen.
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6 Skiringe – Stocktorp 
 – Stockäng
 HERRGÅRDSLANDSKAP 

På norra sidan av sjön Orrhammaren ligger herrgår-
den Skiringe och gården Stocktorp omgivna av ett 
herrgårds präglat landskap. Vägen följer kanten av en 
höjd som också är gräns mellan åker och utmark. Delar 
av vägen kantas av alléer, bland annat infarten till 
Skiringe. Vägen har ungefär samma sträckning som på 
1600-talet. Landskapet ner mot sjön består av mjukt 
böljande åkermark med stora åkerholmar och hagmar-
ker med ekar. I väster skiftar landskapets karaktär och 
det blir mer småbrutet.

Skiringe blev säteri i början av 1600-talet och dagens 
huvudbyggnad, corps de logi, uppfördes 1787. Den är i 
två våningar, vitputsad med säteritak. Ekonomigården, 
med välbevarade ladugårdar och stallbyggnader ligger 
vid landsvägen, på avstånd från huvudbyggnaden. Här 
märks en lada i skiftesverk, ett timrat magasin, loge 
och vagnsskjul, samtliga är faluröda med tegeltak. Till 
miljön hör även timrade arbetarbostäder.

I västra delen av Orrhammaren ligger Stocktorp som 
tidigare hört till Skiringe. Stocktorp omges av ett 
jordbrukslandskap med hävdade hagmarker med spår 
av äldre odlingsverksamhet som diken och röjningsrö-
sen. Huvudbygganden uppfördes på 1860-talet och är 
senare ombyggd. Invid Stockån ligger en såg och en 
kvarn. Stockäng, längst i väster är en liten gård i kanten 
av den hävdade odlingsmarken vid Orrhammaren. 
Bygg naderna är från tidigt 1900-tal.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Skiringe herrgårdsmiljö med välbevarade äldre 
byggnader inom mangård och ekonomigård.

• Flera byggnader såsom corps de logi, magasin och 
lada har stora byggnadshistoriska värden.

• Landskapsbilden som består i ett öppet, böljande 
herrgårdslandskap med åkerholmar, hagmarker och 
med ekar som blickfång.

• Allékantad äldre vägsträckning, bland annat 
tillfartsvägen till Skiringe.

ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdsmiljöns bebyggelsestruktur och upp-
delning med mangård och ekonomigård ska värnas.

• Enskilda byggnader ska underhållas varsamt så att 
deras karaktär består.

• Nya byggnader ska underordnas befintlig 
bebyggelses struktur och utformning. 

• Landskapsbilden ska skyddas.
• De öppna markerna ska brukas så att de utblickar 

och vyer består. Alléerna ska underhållas.

Ekonomigård omfattar många olika byggnader, bland annat en 
ladugård med skiftesverk och ett timrat magasin.

Skiringe allé är smal och påminner om vägarnas form före bilismen. 

Skiringe huvudbyggnad, inbädddad i grönska, syns bäst från sjösidan.
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7 Yxtaholm
 HERRGÅRDSMILJÖ

Teglet brändes i en tegelugn på ägorna. Manbyggnaden, 
flyglarna och en intilliggande stallbyggnad har alla 
uppförts i samma stil och är vitputsade och ritades av 
en av dåtidens kända arkitekter F. W. Hoppe. Under det 
närmaste decenniet omdanades godsets torp, fattighus 
och bro till fastlandet, de uppfördes i samma stil. Fri-
herren Clodt ville skapa en mönstergård och ritade själv 
många av byggnaderna. I byggandet deltog även den 
kände arkitekten Carl Johan Cronstedt. Under denna tid, 
frihetstiden, fick de som byggde i sten skattelättnader 
då trä var en bristvara. 

Till gården hör ett rikt byggnadsbestånd som speglar en 
välmående herrgårdsmiljö från mitten av 1700-talet till 
1800-talet. I området fanns tidigare ett orangeri, nu finns 
endast muren kvar. Det finns en trädgårdsmästarbostad, 
arbetarbostäder och en tegelugn från 1892. Till herr-
gården hör en stor parkanläggning med promenadstigar. 

Herrgården Yxtaholm har en framträdande placering på 
en udde i Yxtasjön. Det omgivande landskapet är ett 
utpräglat herrgårdslandskap med stora böljande åkrar, 
åkerholmar, hagar och dungar med ek och andra lövträd. 
Tillfartsvägarna kantas av alléer, en slingrar sig fram 
längsmed Yxtasjöns strand, medan en äldre tillfartsväg 
är utlagd som en rät linje med herrgården som mål. 
Landskapet är naturskönt med ständiga utblickar över 
sjön och herrgårdens vita huvudbyggnad som speglar sig 
i vattenytan.

 
Yxtaholm har varit säteri sedan minst 1583 och kan 
ha haft en medeltida föregångare. En tidigare huvud-
byggnad i trä hade flyttats till platsen från Yxta by. 
På initiativ av friherre Gustaf Nils Clodt uppfördes en 
ny huvudbyggnad i tegel med två flyglar mellan åren 
1750 och 1753. Byggnationen präglas av frihetstidens 
stilideal med utgångspunkt i klassiska grundformer. 

Yxtaholms corps de logi flankeras av två flygelbyggnader och ligger på en udde i Yxtaholmssjön. 
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ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdsmiljöns bebyggelsestruktur och 
uppdelning med mangård och ekonomigård ska 
värnas.

• Enskilda byggnaders karaktär ska underhållas 
varsamt så att deras karaktär består.

• Nya byggnader ska underordnas befintlig 
bebyggelses struktur och utformning. Bebyggel-
sens placering i landskapet, skala, materialval 
och färgsättning ska vara utgångspunkt vid 
eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer.

• Landskapsbilden ska skyddas och de öppna 
markerna ska brukas så att de öppna vyerna 
består.

• De allékantade vägarnas smala och terräng-
anpassade karaktär ska bibehållas.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsmiljöns rika och välbevarade byggnads-
bestånd utgör en enhetlig miljö, med en typisk 
och ståndsmässig placering.

• Enskilda byggnader som berättar om herrgårds-
miljöns organisation och olika funktioner, samt 
arbetarbostäder för olika tjänstegrupper.

• Byggnadernas detaljrika utformning som har 
arkitekturhistoriska värden.

• Byggnadernas enhetliga utformning i vit puts.
• Herrgårdslandskap med öppet landskap, vyer över 

sjön och hagmarker med ädellövträd.
• Underlydande gårdar och torp uppförda i enhetlig 

stil, med inspiration från herrgårdsmiljön.
• Allékantade tillfartsvägar.

Nära gården finns det kvar en tegelugn med en torklada intill.

Vid sidan om mangårdsbyggnaden ligger en påkostad stallbyggnad 
som präglas av en arkad, eller med andra ord en pelargång.

Vid Yxtaholm finns ekalléer och hagmark med ädellövskog.
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8 Kramnäs kvarn
 KVARNMILJÖ

I södra ändan av sjön Nedingen möter ett småbrutet 
odlingslandskap med flera mindre gårdar som hört till 
godset Yxtaholm. De vitputsade boningshusen vittnar 
om att de utformats i samma anda som godsmiljön. 
Från Nedingen rinner en å söderut och på den plats där 
grusvägen korsar ån ligger Kramnäs kvarn. Kvarnmiljön 
finns belagd i kartor från 1741 och framåt. Den omfattar 
flera byggnader och är en väl sammanhållen kvarnmiljö. 
Den vitputsade kvarnbyggnaden har två våningar och 

rött tegeltak. Vattenkvarnen var i drift till slutet av 
1800-talet. Mjölnarbostaden är också vitputsad och 
försedd med tegeltak. Till miljön hör en timrad bod och 
en ladugård, båda rödfärgade. I området ligger även 
Kramnästorp och Fredsbacken, båda med vitputsade 
boningshus från mitten av 1800-talet respektive tidigt 
1800-tal. Till gårdarna hör ladugårdar från tidigt 1900-
tal och flera mindre uthus, samtliga faluröda.

Kramnäs kvarn är en ålderdomlig kvarnmiljö där kvarnen ligger tätt inpå vägen med äldre 
välbevarade byggnadsdetaljer. Intill kvarnen finns en mjölnarbostad och en faluröd ladugård 
samt några timrade uthus.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Kramnäs kvarn är en 
mjölkvarn på en plats som 
varit i bruk sedan minst 
1700-talet. 

• Gårdsmiljö och kvarnmiljö 
med vitputsade hus, 
utformade enligt godset 
Yxtaholms ideal under 
1800-talet.

• Husen har stora byggnads-
historiska värden. 

• Äldre vägsträckning med 
terränganpassad karaktär.

ATT TÄNKA PÅ

• Kvarnmiljön med de 
lämningar som finns kvar  
utmed ån är en kultur historisk 
miljö att vara rädd om.

• Enskilda byggnader ska 
underhållas varsamt så att 
deras karaktär består, och 
så att deras utformning i 
samklang med Yxtaholm 
bevaras.

• Nya byggnader ska under-
ordnas befintlig bebyggelses 
struktur och utformning. 

• Bebyggelsens placering 
i landskapet, skala, 
materialval och färgsättning 
ska vara utgångspunkt vid 
eventuella tillbyggnationer 
och nybyggnationer.

• Den ålderdomliga vägsträck-
ningens karaktär ska bevaras.

På väg mot Kramnästorp ligger en smedja som restuarerats under sommaren 2016.

Kramnästorp ligger tätt inpå vägen som har samma sträckning som på 1600-talet.

Kramnästorp är ett exempel på hur gårdar och torp under Yxtaholm utformats och färgsatts 
med huvudgården Yxtaholm som förebild.
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Lilla Malma socken

9. Fräkentorp – Grinda – Sundby 
10. Malmköping 
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Lilla Malma socken

Lilla Malma socken ligger i norra delen av Flens kommun och sträcker sig 
från Mälarmården till den Sörmländska sjöplatån. Den norra delen består av 
bergig skogsmark och en långsmal sprickdal. I anslutning till denna och i 
dess sidodalar ligger gårdar och torp. Den södra delen är mer uppbruten med 
odlingsbygder och präglas av Strömsholmsåsen, sjöar och mindre dalgångar. 
Bebyggelsen omfattar herrgårdar, byar och torp som ligger utmed sjöarna 
och dalgångarna. Här ligger också Malmköping där åsen breder ut sig till en 
flack malm. Ägostrukturen med många herrgårdar gör att det finns ett stort 
antal torp i kanterna av odlingsmarken eller i gläntor i skogsmarken. 

Socknens yta är 74 km2 och år 2 000 bodde runt 2 600 personer i området. 
Malmköping blev Sveriges första friköping år 1785, en ställning som följde 
på att orten blev regementesort. Under 1800-talet utvecklades Malmköping 
till en livaktig och betydande centralort i det inre av Södermanland. Lilla 
Malma socken med Malmköping var en egen kommun fram till kommun-
reformen 1971. Under medeltid hette socknen Malma socken och ingick i 
Villåttinge härad. I området finns två värdefulla kulturmiljöer varav en är 
riksintresseområde för kulturmiljövården.

Kokhus vid Malma hed, en rest av den 
militära epoken.
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9 Fräkentorp – Grinda – Sundby
 ODLINGSLANDSKAP, HERRGÅRDAR OCH BERGSBRUK 

Från sjön Björken i nordväst till Sundbysjön söder om 
Malm köping går en smal dalgång kantad av höga berg.  
I dalsänkan rinner Smedstorpsån som övergår i Malmaån 
när den närmar sig Sundbysjön. Bebyggelsen omfattar 
herrgårdarna Fräkentorp i norr och Sundby och Grinda i 
söder. Mitt i dalgången ligger Smedstorp och Gorgnäs. 
Gårdarna länkas samman av en väg som följer dalgången. 

Fräkentorp omnämns som säteri på 1600-talet och ska 
en tid ha varit socknens största gods. Manbyggnaden 
ligger på en höjd invid sjön Björken och uppfördes i 
timmer på 1700-talet. Den fick sin nuvarande utform-
ning i gustaviansk stil 1801 då den byggdes på med en 
våning. Byggnaden är vitputsad med halvvalmat tegeltak 
och fronton. Den flankeras av två flyglar med likartad 
utformning. Gården delas av byvägen och de faluröda 
ekonomibyggnaderna ligger samlade norr om vägen och 
omfattar magasin och en stor stenladugård från 1872. 
Till miljön hör två arbetarbostäder. Till gården har det 
hört ett mejeri, ett tegelbruk och flera torp. 

Mitt i dalgången ligger Smedstorp, där Smedstorpsån 
bildar ett fall som skapat förutsättningar för en lång rad 
olika verksamheter knutna till vattenkraften. År 1669 
anlade Albin Noy, ägare till Grinda och Hälleforsnäs en 
hammare invid torpet Källtorp. I området finns flera 
byggnader från 1700-talet och framåt. Särskilt märks 
den rödmålade huvudbyggnaden i två våningar från 

tidigt 1700-tal och kvarnbyggnaden invid bron som 
uppförde 1807 och är ljust putsad. I området finns 
också ruiner efter en hammare, en spiksmedja och 
rester av fördämningar i ån. Råvaran, i form av tackjärn, 
hämtades från Hälleforsnäs. Järnbruksverksamheten 
pågick fram till tidigt 1800-tal medan kvarn, såg och 
ett litet kraftverk drevs vidare in på 1900-talet. Miljön 
vid Smedstorp är ett exempel på en tidig vattendriven 
småindustrimiljö. Vid Bjurudden finns ytterligare läm-
ningar från bergsbruk i form av gruvhål. På Häradskartan 
från sent 1800-tal hette torpet på platsen Gruvgölet. 
Gruvorna, varav en är igenfylld är fornlämningar. 

Vid Sundbysjön ligger herrgårdarna Grinda och Sundby 
omgivna av öppet herrgårdslandskap.  Mangårdarna 
ligger på markanta höjder omgivna av parker med 
ädellövträd. Ekonomigårdarna ligger på lite avstånd 
och till Sundby leder en lång allé. Grinda blev säteri 
1642 och dagens vitputsade huvudbyggnad uppfördes 
på 1790-talet för att byggas om på 1890-talet då det 
tillkom två flygelbyggnader. Vid gården finns flera 
arbetarbostäder i vit puts och faluröda ekonomibygg-
nader. I början av 1900-talet fanns det kvarn, såg och 
tegelbruk vid Grinda. Idag finns det flera verksamheter 
som växthus och glass tillverkning på gården.

Sundby blev säteri på 1650-talet och dagens huvudbygg-
nad med flyglar daterar sig troligen till tidigt 1700-tal. 

Vid Fräkentorp finns en ladugård från 1800-talet uppförd i natursten 
med slaggstenar som dekoration.

Smedsta kvarn ligger tätt inpå vägen där den korsar Smedstorpsån.
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Den timrade två våningsbyggnaden har halvvalmat 
tegeltak, gulmålad panel och vita snickeridetaljer. Bland 
ekonomibyggnaderna märks ett rödfärgat magasin och 
ett stall med av vitputsad sten och rödfärgad träpanel.

De båda säterierna har etablerats på platser för Sundby 
by och Grinda by som båda går tillbaks till förhistorisk 
tid. Runt sjön finns flera gravfält från både äldre och 
yngre järnålder. Till den förhistoriska miljön hör två 
fornborgar utmed dalgången, en norr om Grinda och en 
där dalgången är som smalast vid Smedstorp. Fornbor-
garna visar att dalgången var ett viktigt kommunika-
tionsstråk redan på 500-talet. Vid Fräkentorp finns det 
gravar som visar attt även den norra delen av dalgången 
var bebodd under järnålder.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsmiljöerna Grinda, Sundby och Fräkentorp 
med rika byggnadsbestånd. 

• Fräkentorps huvudbyggnad i gustaviansk stil. 
• Grinda mangård utformad i slutet av 1800-talet.
• Sundbys herrgårdsbyggnad från tidigt 1700-tal.
• Till miljöerna hör arbetarbostäder av olika 

utformning.
• Ekonomibyggnader som representerar olika 

byggnadstekniker från magasin i timmer, 
ladugårdar i sten och diverse bodar.

• Storskaligt, öppet herrgårdslandskap vid Grinda 
och Sundby med ädellövträd och alléer vid Sundby. 

• Herrgårdsmiljöerna framträder tydligt på långt håll 
i det öppna landskapet.

• Vid Fräkentorp möter ett omväxlande landskap 
med en ålderdomlig vägsträckning som går mellan 
mangård och ekonomigård.

• Smedstorp med kvarnbyggnaden från 1809. 
Äldre huvudbyggnad i timmer från tidigt 1700-tal 
i form av en parstuga i två våningar.

• Platser för avhysta byar vid Grinda och Sundby, 
samt en rad gravfält i området som visar på 
enheternas rötter i förhistorien.

• Smedstorpsån som ett viktigt nav genom 
dalgången och i dess funktion som kraftkälla.

• Dalgången med sin ålderdomliga vägsträckning, 
som följer gränsen mellan inäga och utägomarken.

• Två fornborgar utmed dalgången som visar på dess 
roll som kommunikationsstråk redan på 500-talet.

ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningar är skyddade enligt KML.
• Herrgårdsmiljöernas bebyggelsestruktur med 

rika och varierande byggnadsbestånd har höga 
värden och förändringar, i form av tillbyggnader 
och nya byggnader måste ta hänsyn till befintliga 
byggnader. De bör underordna sig dessa med ut-
gångspunkt i skala, materialval och färgsättning.

• Det öppna landskapet ska hållas öppet och de 
framträdande alléerna värnas.

• Smedstorps gamla kvarnmiljön invid vattenfallet 
ska behålla sin karaktär så att det går att förstå att 
det är en plats för vattendriven verksamhet.

• Vägsträckningen ska underhållas så att dess 
karaktär bevaras.

Grinda har ett framträdande läge på en höjd i det öppna landskapet.Sundby huvudbyggnad ligger inbäddad bland stora träd och fram till 
gården leder en allé.
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10 Malmköping (D 31)
 SMÅSTADSMILJÖ, REGEMENTESORT, FORNLÄMNINGSMILJÖ 

Malmköping ligger på en grusås, en malm som gett 
namn åt såväl socknen som köpingen. På platsen finns 
en fynd rik stenåldersmiljö, ett medeltida sockencen-
trum med kyrka och by, Malmahed som är plats för ett 
militärt exercisfält och Malmköping en regementes- och 
handelsort.

Åsen blev ett viktigt kommunikationsstråk redan under 
äldre stenålder, från den stund åsen torrlades genom 
landhöjningen runt 6000–5000 f.Kr. Vid 4000 f.Kr. under 
yngre stenålder fanns det en rik bosättning på malmen. 
Merparten av det öppna fältet är idag en fornlämning 
som delvis undersökts vid flera tillfällen under 1900-
talet. I området har påträffats gravar från stenålder, 
keramikskärvor, ett stort antal stenyxor och andra före-
mål från hela yngre stenåldern som visar att det funnits 
en långvarig bosättning på platsen. 

I området finns även gravar från bronsålder och äldre 
järnålder som visar att platsen varit kontinuerligt 
bebodd från yngre stenålder. Under 1200-talet bygg-
des Lilla Malma kyrka invid Lilla Malma by, utmed 
landsvägen på åsen.

År 1774 invigdes Malma hed som mötesplats för 
Söderman lands regemente på initiativ av Gustav Adolf 
von Siegroth som också lade fram en stadsplan för den 
nya köpingen. Under de följande decennierna växte 
Malmköping fram som en stadsplanerad regemen-
tes- och handelsort anlagd utmed landsvägen mellan 
Eskilstuna och Nyköping. 

I Malmköping finns det kvar många välbevarade rege-
mentesbyggnader och militära anläggningar i anslut-
ning till exercisfältet Malma hed och Plevnahöjden. 
Lägerbarackerna är från 1879 och lägerhyddan i deras 
närhet från 1902. Här finns det också kvar ett kokhus 
från samma tid. På södra sidan heden invid landsvägen 
ligger Officersgården, underofficersmässen och ett 
äldre värdshus ”Gula knuten”. 

Till militärtiden hör också förrådet och Plevnagården 
som fungerade som sjukhus och som idag är hotell. 
Utöver heden och den militära bebyggelsen finns det 
ett stort antal skyttevärn på Plevnahöjdens sluttningar. 
Regementet i Malmköping lades ner 1921 och flyttade 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Stenåldersboplatsen på Malmahed.
• Lilla Malma medeltida kyrka, hembygdsgården 

Lilla Malma by.
• Exercisheden och Plevnahöjden.
• Bebyggelse som speglar militärtiden.
• Gatunät och småskalig trähusbebyggelse bland 

annat hantverksgårdar från tiden som viktig 
handelsort.

• Gamla landsvägen och dess omgivning av 
hantverksgårdar och annan bebyggelse tätt 
inpå.

• Museijärnvägen med stationsområdet.
• Malmköpings tingshus från 1788 är 

byggnadsminne.

Exercisheden - Malma hed är fortfarande en central öppen plats 
som används för stora sammankomster och marknadsdagar.

Lägerbaracker har byggts om till vårdcentral och gymnastikhuset på 
bilden har inspirerat utformningen av en intilliggande radhuslänga.
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ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för 
kulturmiljövården.

• Stenåldersboplatserna i området 
är fornlämningar och är skyddade 
enligt KML.

• Miljön kring hembygdsgården, 
Länsmansgården i Lilla Malma by 
och Lilla Malma kyrka ska hållas 
samman.

• Excercishedens öppna karaktär 
måste bevaras. 

• Äldre militärbyggnader ska 
användas på ett sådant sätt att deras 
karaktär består och underhålls.

• Bebyggelsens struktur och skala 
med färgsättning och materialval ska 
vara vägledande vid förändringar i 
bebyggelsen.

• Gamla landsvägens, landvägsgatan, 
smala karaktär av en äldre stadsgata 
med hantverksgårdar tätt inpå ska 
bevaras.

till Strängnäs och Malma hed förlorade sin militära roll.
Malmköpings betydelse som handelsort speglas genom 
gatunät och bebyggelsestruktur med rötter i 1790-talet. 
I Malmköping finns tingshus och ett stadshus i den före 
detta regementesbyggnaden samt äldre trähusbebyg-
gelse från 1800-tal och tidigt 1900-tal. Utmed gamla 
landsvägen finns flera välbevarade hantverksgårdar med 
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. 

Den första byggnadsförordningen kom 1842 och angav att 
bebyggelsen inte skulle vara över två våningar. Bebyggel-
sen dominerades av låga, rödfärgade stugor långt in på 
1900-talet. Många hus är försedda med snickar glädje och 
till gårdsmiljöernas inre hör äldre uthus, ibland med 
brandmurar. Malmköpings två torg omges fortfarande av 
1800-talets mer ståndsmässiga bebyggelse som uppför-
des i två våningar och målades i ljusa färger. Byggnader 
av denna typ finns även utmed landsvägen. 

I början av 1900-talet anlades en järnväg som idag är 
en uppskattad museijärnväg. Stationshus och lokstallar 
från 1907 finns alltjämt kvar. Under tidigt 1900-tal, 
efter regementet lagts ner tillkom en ny stadsplan 
för villabebyggelse som uppfördes under 1900-talets 
första hälft över delar av exercisfältet och i riktning mot 
järnvägen. Till denna tid hör även Zig-Zag-fabriken 
utmed landsvägen. Under 1900-talet har samhället 
vuxit mot söder med villabebyggelse och hyreshus.

I Malmköping finns en äldre järnvägsmiljö som idag är museijärnväg.

Von Siegeroth, Malmköpings grundare står på en minnessten framför 
officersmässen som sedan blev stadshus.
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Dunkers socken

11. Röhl – Händö – Dunkers station 
12. Stålboga 
13. Knaperhäll – Mora – Björndammen 
14. Dunker – Vadsbro – Ekensholm
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Dunkers socken

Dunkers socken ligger i norra delen av Flen och är en av de större socknarna 
i kommunen. Den norra delen består av höglänt, kuperad skogsmark med 
mossar och kärr i sprickdalarnas sänkor. I den norra delen ligger gruvor och 
verksamheter med koppling till bergshantering. Den södra delen består av 
ett mjukt, böljande jordbrukslandskap med flera sjöar och dalgångar i olika 
riktningar. Vid Händösjön och runt sjöarna Skundern och Dunkerns som binds 
samman av Dunkersån ligger herrgårdar, byar och gårdar. Mitt i jorbruksbyg-
den invid sjön Dunkern ligger Dunkers kyrka med sockencentrum. I utkanten 
av de uppodlade dalgångarna och i skogsmarken finns det fortfarande kvar 
många torp. I området finns även några fritidshusområden, vid Stålboga, 
Altnäs och Strömshammar.

Med en yta om cirka 140 km2 är socknen störst till ytan i Flens kommun 
och år 2 000 bodde drygt 700 personer i socknen. Siffrorna berättar om 
områdets karaktär av skogmark och att det är glesbefolkat. Dunker var en 
egen kommun fram till 1952 då den slogs ihop med Malmköping för att ingå 
i bildandet av Flens kommun 1971. Dunker ligger inom Villåttinge härad. I 
området finns fyra värdefulla kulturmiljöer som representerar två miljötyper, 
bruks och bergshanteringsmiljö samt herrgårdslandskap. Herrgårdslandskapet 
runt sjön Dukern är riksintresseområde för kulturmiljövården.

Starrsätters gruva. I området finns flera 
gruvmynningar, idag inhägnade.
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11 Röhl – Händö – Dunkers station
 HERRGÅRDSLANDSKAP MED STATIONSSAMHÄLLE

omkring 1800. Den består av timmer och är klädd med 
faluröd locklistpanel. Snickerierna är idag målade i 
grått och guldokra med sadeltaket täckt av tegel. Till 
gården hör ett stort antal faluröda arbetarbostäder 
från 1800-talets senare del. De påminner om den tid 
då gården låg under Ekensholm och drevs med statare. 
Förutom ett äldre timrat magasin i två våningar finns ett 
antal stora ekonomibyggnader, bland annat en äldre loge 
och ett stall i skiftesverk. De senaste decennierna har 
det tillkommit stora djurstallar utmed väg 55. Gården är 
en stor jordsbruksenhet där djurhållningen är en viktig 
del av verksamheten. 

Vid Händösjön fanns förr två gårdar på var sin sida om 
sjön, Stora Händö och Lilla Händö som numer heter Sunds-
händö. På en karta från 1819 omnämns Händö som säteri 
med Sundshändö som en underlydande enhet. Händö gård 

Mitt i Dunker, utmed väg 55 ligger Röls gård omgiven av 
ett böljande jordbrukslandskap. Gården har ett fram-
trädande läge på en höjd i en bred dalgång. Gården syns 
på långt håll och utgör ett välbekant landmärke när 
man färdas på väg 55. Dalgången domineras av stora, 
sammanhängande åkerytor där mindre åkerholmar skapar 
variation i landskapsbilden. I nästa dal, norrut, ligger 
Händösjön med Händö gård på en höjd som bildar ett 
näs där sjön smalnar av. Markerna runt Händösjön är 
småbrutna, öppna och varierande med åkrar och betes-
marker. I området finns många platser med fina utblickar 
över sjön. Vid östra kanten av Händösjön ligger Dunkers 
stationssamhälle. 

Röl var en by om tre gårdar fram till mitten av 1600-
talet då Röl blev ett säteri. Säteriet upphörde efter 
några årtionden. Manbyggnaden i två våningar uppfördes 

Händö gård ligger på en höjd invid Händösjön och vid sjöstranden märks en liten röd bod.
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omfattar två generationers mangårdsbyggnader, en äldre 
timrad i två våningar och en yngre från slutet av 1800-
talet. Till gården hör flera faluröda ekonomibyggnader från 
slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Gården utgör en 
väl sammanhållen miljö med många fina detaljer.

På norra sidan om Händösjön ligger Sundshändö, med 
en ålderdomlig och mycket välbevarad torpstuga. 
Andra äldre bebyggelsemiljöer är torpet Sjölund, med 
en huvudbyggnad från 1892 och Överhändö, med en 
timrad mangårdsbyggnad från 1871 och flera faluröda 
ekonomibyggnader.

Från Händö och norrut till Sundshändö går en väg med en 
bro över sjön. Varken bron eller vägen fanns med på kartan 
från 1819, i slutet av 1800-talet finns dock bron utritad.

Från Röl till Händö och runt Händösjön finns ett rikt 
förgrenat vägnät, som till stora delar återfinns på kartor 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Röls gård med äldre välbevarade byggnader från 
1700-talet och 1800-talet.

• Händö gård med ålderdomliga byggnader och en 
fint grupperad gårdsbild. Faluröda byggnader i 
timmer och andra byggnadstekniker.

• Äldre torp med typisk placering i gränsen mellan 
åker och skogsmark.

• Dunkers stationssamhälle, med station och äldre 
villor uppförda utmed järnvägens sträckning.

• Storskaligt jordbrukslandskap vid Röl.
• Småbrutet åker- och beteslandskap vid Händösjön 

med vyer över sjön.
• Smala terränganpassade och grusbelagda vägar.
• Järnvägsbanken och Dunkers gamla stationshus 

som en rest av Mellersta Sörmlands järnväg.

Röhls gård med huvudbyggnad från 1700-talet. Händö gård med välbevarad äldre bebyggelse.

Ladugårdarna vid Röhl utgör ett landmärke i det öppna landskapet 
utmed väg 55 mot Strängnäs. 

Sundshändö är ett ålderdomligt torp där de äldre detaljerna 
fortfarande är helt bevarade. På platsen låg tidigare Lilla Händö.
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ATT TÄNKA PÅ

• Röhl och Händö gårdar med deras ålderdomliga 
och välbevarade bebyggelsemiljöer ska underhållas 
så att deras karaktär består. Mangårdarna ska visas 
särskild hänsyn.

• Dunkers stationssamhälle ska kunna utvecklas 
med utgångspunkt i att det etablerades som ett 
stationsamhälle utmed en järnväg. Bebyggelsens 
placering och utdragna struktur visar på dess 
tillkomsthistoria. 

• Det storslagna landskapet vid Röhl ska hållas 
öppet.

• Vägnätet bör behålla sin slingrande karaktär och 
grusbeläggning

• Bebyggelsens struktur och skala med färgsättning 
och materialval ska vara vägledande vid föränd-
ringar i bebyggelsen.

från 1600-talet och som sannolikt går tillbaks till den 
tid då gårdarna i området etablerades. Idag går det inte 
att färdas med bil hela vägen runt Händösjön, däremot 
är det en fin väg för en cykeltur.

År 1907 invigdes Mellersta Sörmlands järnväg som 
fick ett stationsläge i den östra delen av Händösjön. 
Stationssamhället fick namn efter socknen. Vid Dunkers 
station växte det fram ett litet stationssamhälle, där 
stationshus och ett antal äldre villor alltjämt finns kvar 
utmed järnvägsbanken. På stationsbyggnaden finns 
fortfarande stationsnamnet och klockan kvar på fasaden. 
Utmed banvallen liggger också Dunker mejeri från sent 
1800-tal, Byggnaden är en typisk mejeribyggnad, upp-
förd i tegel med panelade partier målade i ljus oljefärg. 
Snickerierna är gul- och grönmålade. Villorna daterar sig 
från 1910-talet och framåt, och är uppförda i olika stil 
och med varierande färgsättning. 

Tillsammans visar miljön på ett litet stationssamhälle 
från tidigt 1900-tal där bebyggelsens placering visar 
hur stationssamhället vuxit fram utmed järnvägen. 
Norrut från Dunkers station anlades järnvägen invid 
och parallellt med vägen till Stålboga. Järnvägstrafiken 
lades ner 1964. Järnvägsrälsen är borttagen och bitvis 
går det att åka med bil på järnvägsbanken.

Dunkers mejeri ligger intill stationen där mjölk kunde sändas vidare 
till städerna i Mälardalen.

Dunkers stationshus har bevarat sin karaktär med namnskylt och 
klocka ovan entrén.

Utmed banvallen ligger små, tidstypiska villor från tidigt 1900-tal. 
De har sadeltak, faluröd panel, vita fönsterfoder och snickerier samt 
i flera fall en farstukvist.
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Mellersta Sörmlands järnväg – idag finns järnvägsbanken kvar som en bilväg.
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12 Stålboga
 BRUKSMILJÖ MED STATIONSSAMHÄLLE

Längst i norr i Dunker ligger Stålboga på en halvö i 
sjön Eklången. Omgivningarna består av vidsträckta, 
kuperade skogsområden med kärr och mosssar i 
sänkorna. Stålboga har en lång historia som ett av de 
stora bruken i Flens kommun. Namnet går tillbaks till 
1470-talet och 1641 anlades en hammarsmedja utmed 
ån som rinner ut i Eklången. Verksamheten ingick i 
en större bergsbruksmiljö med gruvor i östra delen av 
Dunker och Björndammens masugn. I hammarsmedjan 
smiddes stångjärn som bl a exporterades till England. 
Tackjärnet som användes i smedjan kom huvudsakligen 
från Björndammens masugn. I början av 1700-talet 
fanns även en knipphammare och spiksmedja på platsen. 
Verksamheten lades ned i slutet av 1800-talet för att 
under en period ersättas av Holmens bruks träullsfabrik 
som levde vidare in på 1920-talet. 

Stålboga bruk – kartan från år 1726 är den äldsta kartbilden som visar bruket.

Vattenfåran var navet i bruksdriften och visar varbruksbyggnaderna 
låg. Området är tänkt att vårdas och skyltas upp av Länsstyrelsen. 
Ruinerna av bruket är fornlämning och överväxta av buskage.
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Stålboga blev säteri år 1650 under brukseran. Från slutet 
av 1600-talet och fram till sent 1800-tal hör Stålboga, 
Ekensholm vid sjön Dunkern, Björndammens masugn och 
Starrsäters gruvor samman som en enhet. Genom åren 
har ägandet och bebyggelsen skiftat i området. Under 
1600-talet uppfördes mangårdsbyggnad i karolinsk stil 
med flyglar och ekonomihus. Huvudbyggnaden brann ner 
under sent 1800-tal och merparten av övriga byggnader 
revs under 1920–1930-talet. Kvar finns två flyglar och 
en fatbursflygel från 1600-talet. 

I slutet av 1970-talet köptes egendomen av familjen 
Juto som påbörjade en omfattande renovering och 
upprustning av miljön. De äldre byggnaderna har 

Stålboga mangård med huvudbyggnad från 1700-talet ditflyttad från Tunafors i Eskilstuna. Flyglarna är från 1700-talet 
och har stått på platsen sedan dess.

Utmed banvallen finns det kvar en magasinsbyggnad. Stationsbyggnaden och andra bostadshus renoveras.

Stallbyggnaden är uppförd i sen tid efter en äldre förlaga.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Bruksmiljön med dess olika byggnader som 
representerar idén om den karolinska bruksherrens 
mangård. Den äldre ursprungliga och välbevarade 
bebyggelsen har kompletterats med tidstypiska 
byggnader på ett varsamt sätt. Tunafors karolinska 
mangårdsbyggnad har här fått en ny placering i en 
passande inramning.

• Fornlämningsmiljö med en rad olika lämningar som 
speglar bruksepoken och tillverknings processer 
invid ett vattendrag.

• Äldre småskaligt stationssamhälles framväxt 
utmed Norra Sörmlands järnväg. 

• Många tidstypiska och välbevarade villor från 
1910- och 1920-talen omgivna av häckar och 
välskötta trädgårdar.

• Äldre vägsträckning och villaområdets smala 
grusbelagda villagata.

restaurerats och under 1980-talet flyttades den karolin-
ska herrgården från Tunafors i Eskilstuna till Stålboga. 
På platsen har återskapats en karolinsk herrgårdsmiljö 
som även kompletterats med nyuppförda byggnader, ett 
vagnslider i karolinsk stil och ett lusthus/musikpaviljong 
i senbarockstil. I Stålboga musikpaviljong arrangeras 
välbesökta musikföreställningar.

Själva bruksmiljön med lämningar efter hammarsmedja, 
dammvall och vattenrännor samt andra husgrunder 
är fornlämning och har karaktären av ett ruinområde. 
Idag är området överväxt av sly och svåröverskådligt 
samtidigt som det genom sina olika nivåer och många 
lämningar utgör en spännande plats. Masugnsområdet 
är ett av de fornlämningsområden som Länsstyrelsen 
planerar att vårda och skylta upp. 

Vid Stålboga finns ett litet villaområde från 1910- och 1920-talen som omfattar ett 30-tal tomter med betydligt fler byggnader.  
Villorna är uppförda i mycket olika stil, från jugendinspirerade villor till nationalromantiska, fornnordiska timmerbyggnader. Husen är  
i regel panelade och målade i ljusa oljefärger alternativt faluröda med vita snickerier.

Till miljön hör ett kapell med entrén på gaveln, idag privatbostad.

Vägarna i området har haft samma sträckning sedan 
bruksperioden inleddes på 1600-talet då de band sam-
man Stålboga med gruvorna i Starrsäter och masugnen 
vid Björndammen. Sannolikt är betydligt äldre än så. 

År 1895 invigdes Norra Sörmlands järnväg som fick 
en station vid Stålboga. När järnvägen anslöts till 
Dunkers station och Malmköping 1907 så utvecklades 
Stålboga till ett stationssamhälle. Järnvägen gynnade 
fabriksverksamheten, det etablerades en handelsbod, 
några arbetar bostäder och sydost om stationen växte 
det fram ett litet villaområde. Villorna är uppförda i 
trä i början av 1900-talet, bland annat i jugendstil. De 
representerar sin tids villatradition med panelade hus 
i ljus oljefärg samt även faluröda hus. Flera av husen 
har brutet tak, frontespiser och verandor med vitmålade 
snickerier och snickarglädje. Till villorna hör trädgårdar, 
häckar och en smal grusbelagd villagata. I området finns 
också en mindre gård – Stålbogatorp med en faluröd 
huvudbyggnad och ett mindre uthus. I närområdet har 
det tillkommit två små fritids husområden, Fagernäs i 
öster och Oliveberg i väster.
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ATT TÄNKA PÅ

• Mangårdens bebyggelsestruktur ska bevaras och de 
äldre byggnaderna ska underhållas varsamt.

• Stationsområdets bebyggelse och villaområdets 
bebyggelsestruktur ska behålla sina övergripande 
drag av luftig småskalighet.

• Fornlämningsmiljön är skyddad enligt KML. 
Området kan med fördel röjas. 

• Äldre byggnader med tidstypiska detaljer ska 
underhållas varsamt så att deras karaktär består.

• Nya byggnader ska underordnas befintlig bebyg-
gelses struktur och utformning. Bebyggelsens 
placering i landskapet, skala, materialval och 
färgsättning ska vara utgångspunkt vid eventuella 
tillbyggnationer och nybyggnationer. 

• Befintligt vägnät och villagata ska underhållas 
så att deras karaktär består, till exempel grus-
beläggning i villaområdet.

Villorna omges av prydliga trädgårdar, häckar och staket med grindar.

I området finns flera mindre fritidshus från 40–60-talen som bevarat sin ursprungliga karaktär av enkla fritidshus omgivna av naturtomter.

En nationalromatnisk fornnordiskt inspirerad villa från tidigt 1900-tal.

I Stålboga finns flera äldre hyreskaserner nära järnvägen.
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13 Knaperhäll – Mora – Björndammen
 GRUVOMRÅDEN, BERGSBRUK, HERRGÅRD OCH VÄGMILJÖER

Den nordöstra delen av Dunkers socken är ett område 
som präglats av bergsbruk från minst 1600-talet och 
framåt i tiden. I området är det möjligt att följa hela 
produktionskedjan från dagbrott, gruvor, spår av bear-
betning av järnmalmen och sammanlänkande vägnät till 
masugn. Till bergshanteringen hör även bruksherrgård 
och många olika arbetarbostäder. Området omfattar en 
dalgång i öster från Östra Magsjön till Starrsätter och 
därifrån ett område utmed en bruksväg genom skogen 
till Björndammen.

I området finns järnmalmsådror som gett upphov till 
flera gruvor, bland annat vid Knaperhäll och Starrsätter. 
Starrsätters gruvor togs upp i början av 1600-talet och 
var den viktigaste gruvan i Dunker. Historiska källor 
berättar att det funnits betydligt fler gruvor i området 
bland annat finns uppgifter om Magerbo-, Mora-, 
Riks- och Smedgruvan. Starrsäters gruvor var igång 
till 1800-talets slut. Gruvområdet är fornlämning och 
på platsen finns tre gruvhål, skrotstenshögar, rester av 
två vandringar, en stångjärnsgång och en källargrund. 
Gruvhålen är djupa, vattenfyllda och stängslade. 
Invid gruvan ligger torpet ”Gruvan”, en timrad byggnad, 
med faluröd panel och vitmålade snickerier. I närheten 
ligger Starrsätters gård med falurött boningshus och 
ladugård från tidigt 1900-tal.

Knaperhälls gruva är ett exempel på en liten gruva 
som var i drift säsongsvis under 1800-talet. Området 
är fornlämning och omfattar gruvhål, skärpningar, 
skrotstenshögar, två husgrunder och en grund efter 
en vandring. Lämningarna är tydliga och miljön utgör 
ett fint besöksmål som är skyltat. I skogsmarken utmed 
dalgången finns även rikligt med kolbottnar som visar 
på kolmilornas betydelse för bergsbruket. 
Inledningsvis gick malmen till Mora masugn som 
anlades 1633, rester av hyttan finns kvar vid Mora 
kvarn. När Björndammens masugn startade 1637 kom 
malmen att skickas dit i allt större utsträckning och i 
slutet av 1600-talet upphörde Mora masugn. Malmen 
forslades via Malmvägen från Starrsätter till Björndam-
men. Under en tid skickades även malm från Starrsätter 
till Öllösa masugn i Gryts socken. 

Knaperhälls gruva är idag en pedagogisk miljö med många tydliga 
lämningar, bland annat de långsmala gruvhålen.

Mora gård, byggnaden är uppförd i sen tid i äldre stil.

På vägen upp mot Starrsäters gruvor ligger det välbevarade 
Gruvtorpet tätt inpå vägen.
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När Björndammens masugn anlades 1637 var det 
i form av en mindre träbyggnad. Den masugn som 
finns på platsen idag är uppförd år 1800 och var i drift 
till 1875. Byggnaden är mycket stor och placerad i en 
smal dalgång som den nästan fyller upp helt. Den har 
ljusgul puts, vit dekor och den stora takyta har tegeltak. 
I byggnaden finns masugnspipan som är över 10 meter 
hög och 6 meter bred. Träkol användes till bränsle och 
när masugnen var i drift fanns här en kollada. Järnet 
blev till tackärn som sändes vidare till hammarsmedjor 
i Stålboga och Nykvarn. År 2013 bildades ”Föreningen 
Björndammens masugn” med mål att bevara masug-
nen och sprida kunskap om den. Efter att masugnen 
restaurerats både utvändigt och invändigt kunde den 
invigas 21 maj 2016. Sedan dess har det genomförts 
en rad evenemang på platsen, bland annat Masugnens 
dag och konserter.

Till masugnen vid Björndammen hör en sammanhållen 
bruksmiljö med bruksherrgård, en före detta skola, en 
smedja och flera olika typer av arbetarbostäder som 
speglar olika tjänstegrupper vid bruket. Merparten 
av byggnaderna är uppförda i samma stil med ljusgul 
puts, vita dekorer och tegelröda tak. Några arbetarbo-
städer och ekonomihus är uppförda i trä och faluröda. 

Vid Starrsätter finns stora högar med restprodukter från 
järnmalmsutvinningen, så kallade skrotstenshögar.

Mora kvarn och den tillhörande mjölnarbostaden står alltjämt kvar invid bäckfåran. Bebyggelsen används som fritidsboende.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Starrsätters gruvområde med stora djupa 
gruvhål som är fornlämning.

• Knaperhälls gruvområden är fornlämning 
och visar på en mindre gruvmiljö med flera 
olika tydliga och pedagogiska lämningar.

• Björndammens masugn från år 1800, 
restaurerad och återinvigd av en intresseför-
ening för bland annat evenemang.

• Dammen och ån vid Björndammen som 
visar på brukets kraftförsörjning.

• Björndammens bruksmiljö med byggnader 
som speglar olika funktionerna vid bruket 
och deras gemensamma arkitektoniska 
utformning från tidigt 1800-tal.

• Mora gård med välbevarad mangård 
som visar på en mindre bruksherrgård i 
skogsbygden. 

• Mora kvarn är en liten kvarnmiljö med 
ålderdomlig prägel.

• Malmvägen som binder samman Starrsätter 
med Björndammen.

• Fornlämningar såsom slaggvarpar, gruvhål, 
skärpningar, kolbottnar och kolarkojor i 
området som är delar i produktionskedjan.

Björndammens masugn har renoverats de senaste åren genom en vänförening. Sedan invigningen våren 2016 används byggnaden 
för publik verksamhet som konserter och hembygdsdagar.

I byggnaden dominerar masugnen i en stor pelarsal. Miljön är 
magnifik och värd en omväg.
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Den äldre vägen mot Nykvarn finns kvar utmed 
Vårsjöns södra strand och är delvis kantad av en allé. 
Miljön ligger tätt inpå väg 55. 
Norr om platsen för Mora masugn ligger Mora kvarn 
som varit i bruk fram till 1940-talet. Kvarnen är uppförd 
i timmer och plank i tre våningar och till miljön en 
mjölnarbostad, ladugård och brygghus. Alla byggna-
derna är uppförda i trä och rödmålade. Miljön vid Mora 
kvarn utgör en fin äldre, liten kvarnmiljö.

Mellan Knaperhäll och Starrsäters gruvor, invid Mora-
sjön ligger Mora gård som finns omnämnd redan år 
1275. Manbyggnaden är uppförd i sen tid i äldre stil 
och flankeras av en äldre byggnad från 1700-talet 
och en bod. Byggnaderna har renoverats i sen tid och 
bevarat sin äldre prägel, med faluröd panel och gråa 
och okragula detaljer. Till miljön hör en yngre ekonomi-
gård. Bebyggelsen ligger fritt i den öppna dalgången 
och framstår som landmärken utmed den gamla vägen. 
Norr om Mora gård, i skogsmarken finns flera torp som 
hört till bruksmiljön vid Mora. Torpen är små och några 
mycket ålderdomliga, här märks Gruvtorp, Dammsjö-
torp, Hagen och Stora Knåpet. Landskapet är småbrutet 
med åkrar och betesmark från Mora gård till Starrsäter 
i söder.

ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningsmiljöerna vid Knaperhäll och 
Starrsätter är skyddade enligt KML. 

• Gruvmiljöerna är spännande men också delvis 
farliga miljöer. De omfattar många olika lämningar 
och kan med fördel skyltas upp.

• Björndammens masugn ska underhållas så att dess 
karaktär består. 

• Björndammens bruksmiljö är en sammanhållen 
miljö med två olika byggnadsstilar i ljusgul puts 
respektive faluröda enkelt utformade byggnader. 
Denna stil ska fortsätta att råda på platsen.

• Björndammens damm och åfåra ska värnas.
• Mora gård och Mora kvarn ska underhållas så att 

byggnaderna fortlever.
• De terränganpassade vägarna i området ska 

behålla sin smala karaktär och grusbeläggning.
• Bebyggelsens struktur och skala med färgsättning 

och materialval ska vara vägledande vid 
förändringar i bebyggelsen.

Björndammens bruksherrgård är uppförd med ljusgul puts, en stil 
som även präglar många av områdets arbetarbostäder.

I området finns stenmurar uppbyggda av slaggsten från masugnen.

Genom Dunkers skogar går en malmväg från gruvorna i öster till 
Björndammen och Stålboga bruksmiljöer.

Dammen finns med i namnet på platsen och var en förutsättning för 
verksamheten som var beroende av en pålitlig kraftkälla.

D
U

N
KE

R



140 Värdefulla kulturmiljöer

14 Dunker – Vadsbro – Ekensholm (D 30)
 HERRGÅRDSLANDSKAP, FORNLÄMNINGSMILJÖ, KYRKOMILJÖ

Herrgårdslandskap format av Ekensholm och Vadsbro, 
säteribildningar under 1600-talet samt Dunkershall ett 
gods bildat efter Laga skifte. Till herrgårdarna hör en rad 
byggnader som speglar storgodsdriftens förändringar från 
torpsystem till statsystemet. I området finns avhysta by- 
tomter med bygravfält som visar på landskapet före 
godsbildningarnas tid. I östra kanten av sjön Dunkern 
ligger Dunkers kyrkby med kyrka och skola. Området 
domineras av öppen åkermark, terränganpassade vägar 
och få gårdar i det öppna landskapet. Norr om sjön möter 
ett öppet herrgårdslandskap medan det i sydväst är mer 
kuperat med inslag av gårdar och mindre boningshus. 
Yngre järnålderns fornlämningar antyder att vägarna har 
sitt ursprung i förhistorisk tid. Vägarna slingrar sig fram 
genom området och vid Ekensholm och Vadsbro finns 
alléer som bildar viktiga inslag i landskapsbilden.

I området finns fornlämningar från stenålder och framåt 
i tiden. Området utgör södra kanten av Mälarmården, 
som bildade strand under stenåldern. Flera stenyxor har 
hittats i området, som indikerar stenåldersboplatser, 

bland annat vid Ekensholm. Från bronsålder och järn- 
ålder finns gravar och skärvstenshögar vid Vindsbro 
och Vadsbro. Vid Vadsbro och Dunkers kyrkby, samt vid 
flera övergivna bytomter ligger bygravfält som visar att 
området var koloniserat under yngre järnålder. I båda 
ändarna av sjön Dunkern finns det fornborgar på höga 
berg, på Visberget vid Vadsbro och på Falkenboberget 
öster om kommungränsen. De är från 500-talet och har 
typiska placeringar med god utsikt över dalen och den 
forna vattenfarleden. Fornlämningarna i Dunker berättar 
hur landskapet successivt koloniserats allt eftersom det 
tillkommit nya landområden genom landhöjningen.

I östra kanten av sjön Dunkern ligger sockencentrum 
med Dunkers kyrka uppförd på 1200-talet. Efter en brand 
år 1809 restaurerades kyrkan och fick den utformning 
som den har idag. Till kyrkomiljön som är ett levande 
sockencentrum hör kyrkoherdebostället Stora Dal med 
mangårdsbyggnad från 1886–1887 och stora ekonomi- 
hus från sent 1800-tal. Här finns också en välbevarad 
sockenstuga och kyrkskola som alltjämt är i bruk. 

Vadsbro huvudbygnad uppfördes 1906 i en äldre stil. Framför gården syns vadet och broläget över Dunkersån som gett namn till gården. 
Vadet och bron har säkert varit i bruk sedan förhistorisk tid.
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Norra sidan av sjön Dunkern har präglats av herrgår-
darna Dunkershall och Ekensholm, området är ett 
karaktäristiskt herrgårdslandskap. Landskapsbilden 
domineras av vidsträckta åkrar och höjder med 
ädellövträd. På några platser anas torp i skogskanten, 
i övrigt är bebyggelsen koncentrerad till herrgårdsmil-
jöerna och utgården Ökna. Dunkershall är en sentida 
sammanslagning av tre gårdar i slutet av 1800-talet. 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Fornlämningar från stenålder till yngre järnålder, 
avhysta bytomter med bygravfält, fornborgar som 
överblickar dalgången.

• Ekensholms herrgårdsmiljö med olika genera-
tioners huvudbyggnader, i karolinsk stil från sent 
1600-tal, i klassisk italiensk stil från 1830-talet, 
omgivande byggnader från 1800-talet. 
Tillfartsväg med allé.

• Ökna utgård med ladugårdar och statarlänga samt 
Tallbackens statarlängor som tillsammans visar på 
det äldre statarsystemet.

• Dunkershall en sentida herrgård med fint samman-
hållen mangård med salsbyggnad. Till miljön hör 
en statarlänga.

• Vadsbro säteri med huvudbyggnad från 1800-talet 
och omfattande byggnadsbestånd.

• Öppet odlingslandskap med få bebyggelseplatser 
som speglar storgodsdriften.

• Äldre terränganpassad vägsträckning, samt vad 
och bro-plats vid Vadsbro.

Häradskartan från 1897 visar på flera vattendrivna verksamheter nära ån. Vid denna tid fungerade Vadsbro som ett skjutshåll 
och vägen gick över gårdsplanen. Kartan visar även Röhl i miljö 11.

Dunkers kyrka har ett högt läge på en höjd invid sjön Dunkern.

Till kyrkomiljön hör en folkskola från 1904, som alltjämt används 
inom ramen för skol- och fritidsverksamhet.
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ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för kulturmiljövården.
• Fornlämningar är skyddade enligt KML.
• Herrgårdarnas bebyggelsebestånd representerar 

stora kulturhistoriska värden med betydelse för 
upplevelsen av miljön och ska underhållas på ett 
sådant sätt att deras karaktär består. 

• Herrgårdsanläggningarnas bebyggelsestruktur och 
enskilda byggnader ska underhållas så att deras 
karaktär består.

• Odlingslandskapet brukas så att det öppna 
landskapet med långa utblickar bibehålls.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Nya byggnader eller eventuella komplementbygg-

nader ska underordnas befintlig bebyggelse och 
anpassas till skala, materialval och utformning.

• Det äldre vägnätet ska underhållas så att dess 
karaktär består, kurvor och vägbeläggning är en 
del i upplevelsen av vägarna.

Bebyggelsen är från sekelskiftet 1900 och mangården 
har en gulmålad salsbyggnad med frontespis och 
veranda från 1906. Till gården hör också en före detta 
statarlänga.

Ekensholm som ursprungligen hette Holmen är ett 
av de större godsen i Flen och blev säteri i början av 
1600-talet. Huvudbyggnaden är en av Sörmlands mer 
ovanliga genom sin utformning och representerar stora 
konstnärliga och arkitektoniska värden. Den är uppförd 
1827–1830 i klassisk italiensk stil och har framträdande 
joniska kolonnader mot trädgården. Den flankeras av 
den äldre huvudbyggnaden och en stallbyggnad som 
tillsammans skapar en omramad gårdsplan. Den äldre 
mangården är uppförd i slutet av 1600-talet eller början 
av 1700-talet som en karolinsk herrgård med säteritak, 
knuttimrad med panel och en fronton över ingången.

Till godset hör Ökna som fungerat som utgård, det vill 
säga bebyggelsen består endast av stora ladugårdar och 
arbetarbostäder. Invid en å finns fortfarande en mejeri-
byggnad från sent 1800-tal. Vid Tallbacken, strax norr om 
huvudgården ligger tre statarlängor i falurött med vita 
snickerier. Ökna och Tallbacken från sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal är tidstypiska exempel på statarmiljöer.

På södra sidan om kyrkan och sockencentrum ligger 
Vadsbro, ett säteri bildat av gårdar i Vadsbro och Berga 
byar. Huvudbyggnaden, tätt inpå vägen är en reveterad 
mangårdsbyggnad från 1918 i äldre stil. Vadsbro ligger 
nära en korsning där flera huvudvägar möts och fram till 
1800-talets slut fanns här ett gästgiveri. Invid ån har 
det funnits kvarn, såg, mejeri och ett brännvinsbränneri.

Dunkershall är en herrgårdsmiljö från tidigt 1900-tal.

Statarsystemet har dominerat på godsen och det finns alltjämt kvar 
flera karaktäristiska statarlängor, bland annat vid Ökna.

Äldre arbetarbostad vid Ekensholm.

Utmed vägen till Mora ligger flera äldre torp och backstugor. Här är 
Kräftbacken, en backstuga. I ravinen intill har det funnits en kvarn.
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Under 1830-talet uppfördes en ny huvudbyggnad vid Ekensholm i empirstil med joniska kolonner mot trädgårdssidan. Här syns entréen.

Vid Ekensholm finns två generationers huvudbyggnader, den äldre i karolinsk stil med säteritak från 1700-talet ligger vänd mot sjön Dunkern.
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Hyltinge socken

15. Sparreholm 
16. Sparreholms stationssamhälle 
17. Överby – Frönäs – Torp 
18. Jälund – Stora Överby – Sörby
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Hyltinge socken

Hyltinge socken ligger i östra delen av Flens kommun och gränsar till 
Gnesta. Socknen följer den nordöstra sidan av Båven och präglas av den 
Sörmländska sjöplatån. Genom Malmköpingsån länkas sjöarna, Båven, 
Torpasjön, Lillviken och Västersjön, samman. I öster ligger sjöarna Valingen, 
Gummerängs fjärden, Inbåven, Gölsjön och Öviken. 
Nordöstra delen av Hyltinge socken utgörs av en stor skogsmark formad av 
omväxlande bergshöjder och smala sprickdalar som går från nordväst till 
sydost. Merparten av skogmarken har varit utmark till Sparreholms gods. 
Genom området går Malmköpingsåsen som leder vidare till Västmanland 
och Bergsslagen och som varit ett viktigt kommunikationstråk sedan 
stenåldern. Utmed åsen går väg 53 som binder samman Nyköping med 
Eskilstuna. I övrigt domineras norra delen av Sparreholms och Långdunkers 
gods av storskalig jordbruksmark. Den södra delen består av Hyltingeö 
med byar och gårdar i ett varierat jordbrukslandskap. Vid Lövåsen, Fejbol 
och på Hasselö, invid Båven, finns fritidshusområden.

Mitt i Hyltinge socken ligger Sparreholms stationssamhälle, nära Sparreholms 
gods där också Hyltinge kyrka med sockencentrum ligger. Stambanan passe-
rar Sparreholm utan att stanna.

Socknens yta är runt 80 km2 varav 65 är land och år 2000 var cirka 1 500 
människor skrivna i socknen. Hyltinge var en egen kommun fram till 1952 
då den gick upp i Sparreholms kommun för att sedan inkorporeras i Flens 
kommun 1971. Hyltinge socken har ingått i Villåttinge härad. Hyltinge 
församling bildar sedan 1990-talet en gemensam församling med Helgesta 
socken. I området finns fyra värdefulla kulturmiljöer varav två är riksintres-
seområden för kulturmiljövården.

Vid Sparreholms kyrka finns en lång stenbro 
och i dess närhet ligger torpet Knäppinge, 
uppfört i tegel.
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15 Sparreholm (D 33)
 HERRGÅRDSLANDSKAP

bebodda under medeltid, till exempel Hyltinge och 
Lyftinge byar, avhysta i samband med säteribildningen. 
Norr om Långdunker och vid Börkhult ligger de största 
yngre järnåldersgravfälten och vid Ramsberg ligger en 
fornborg som kan antas höra ihop med en fornborg i 
Henaredalen. 

Vid 1100-talets slut byggdes Hyltinge kyrka som då 
bestod av ett smalt kor och ett långhus med samma 
bredd som den nutida kyrkan. På 1300-talet förändra-
des koret och under 1800-talet fick kyrkan det utse-
ende som den har idag. I likhet med andra byggnader 
vid Sparreholms slott är kyrkan putsad i ljusgult med 
vita detaljer. Till kyrkomiljön hör ett församlingshem 
som tidigare fungerat som sockenstuga och fat-
tigstuga. Öster om Hyltinge kyrka ligger de skolbygg-
nader som uppfördes under 1800-talet, den arkitekto-
niskt fint utformade Sprengportenska skolan från 1845 
och ”Lilla skolan” från 1879 som blev småskola. 

Sparreholm och Långdunker är herrgårdar i ett storska-
ligt godslandskap med arrendegårdar och torp omgivet 
av de tre sjöarna Båven, Lillsjön och Västersjön, sjöar 
som binds samman av Kyrkån. Vid Långdunker ligger 
Långdunkerkärren. I området ingår Hyltinge kyrkomiljö, 
äldre vägsträckningar kantade av alléer, hagmarker 
präglade av ädellövskog och öppet odlingslandskap som 
speglar storgodsdriften. 

I området finns ett stort antal fornlämningar som visar 
på områdets kontinuitet bakåt i tiden. Vid Hyltinge 
kyrka har det hittas gravar från stenålder, så kall-
lade stridsyxegravar med båtyxor och keramik. Fler 
stenåldersboplatser finns vid Långdunker, Rostock 
och söder om Hyltinge kyrka. Under bronsåldern 
ökar bosättningarna i antal och hela det område som 
torrlagts genom landhöjningen koloniseras. Utmed 
kanterna av dalgångarna och på åsen ligger gravar från 
bronsåldern och äldre järnålder. Under yngre järnålder 
etablerades flera av de enheter som fortsatte att vara 

Sparreholms slott fick sitt nuvarande utseende när slottet renoverades i slutet av 1800-talet, då det också försågs med en lanternin.
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Områdets  markindelning och bebyggelse har formats 
av de gods, Sparreholm och Långdunker som dominerar 
området. Under flera hundra år brukades Långdunker 
tillsammans med Sparreholm under samma ägare. Båda 
gårdarna ligger på framträdande platser, Långdunker 
på en ås mellan Långdunkerkärren och Lillsjön, Sparre-
holm på en holme i Båven. Till miljöerna hör allékantade 
tillfartsvägar som binder samman herrgårdsmiljöerna 
med Hyltinge kyrka. Vid Sparreholm märks en nästan en 
kilometer lång och ovanligt ståtlig, dubbel lindallé. Till 
miljöerna hör parker och trädgårdar och ett mycket stort 
byggnads bestånd, till stora delar utformat i en gemen-
sam stil. 

Sparreholm har sitt ursprung i säteriet Hyltingenäs 
som bildades 1634 av gårdarna i Hyltinge by. Ganska 
omgående fick godset namnet Sparreholm efter släkten 
Sparre. Slottsbyggnaden uppfördes 1758 enligt ritningar 
av en av dåtidens kända arkitekter Jean Eric Rehn medan 
själva planläggningen med flyglar, orangerier med mera 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Sparreholms slott med dubbel lindallé.
• Sparreholms ekonomigård vid Björkhults gård med 

arbetarbostäder och en rad olika ekonomihus.
• Långdunkers herrgårdsmiljö med corps de logi och 

ladugård och flera bostadshus.
• Hyltinge kyrkomiljö och sockencentrum med två 

äldre skolor.
• Beteslandskap med ädelövskog, bland annat 

naturreservatet Sparreholms ekhagar.
• Det öppna odlingslandskapet med enstaka 

arrende gårdar på de öppna fälten och torp i 
skogskanterna.

• Bebyggelse som berättar om herrgårdarnas 
drift och verksamhet, till exempel Ramsbergs 
arrendegård.

• Äldre vägsträckningar kantade av alléer.
• I området finns fornlämningar som visar på 

områdets kontinuitet bakåt i tiden.

Infarten till Sparreholm markeras genom höga putsade grindstolpar, därefter förljer en 1 kilometer lång dubbel lindallé.

I Sparreholms ekhagar ligger Grindtorp. Vid Torparviken ligger Sparreholms före detta bränneri.
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utformades av C.F. Adelcrantz. Huvudbyggnaden i ljusgul 
puts med vita pelare bildar tillsammans med flyglarna 
en omsluten gårdsplan. Idag är flera av flyglarna och 
orangeriet borta. I slutet av 1800-talet restaurerades 
huvudbyggnaden då den fick sitt nuvarande utseende 
med en lanterninkrönt kupol. Utmed tillfartsallén ligger 
ett stall med vagnslider och ett före detta bränneri. 
Sparreholms ekonomigård med flera ladugårdar, stallar, 
arbetarbostäder och statarlängor ligger väster om väg 
53, vid Björkhults gård, och utgör ett dominerande 
inslag i landskapsbilden. De äldre byggnaderna är res-
taurerade och har kompletterats med nya i samma stil. 
På platsen bedrivs en omfattande hästverksamhet.

Långdunker var frälsegård på 1500-talet och blev i 
likhet med Sparreholm säteri vid mitten av 1600-talet. 
Huvudbyggnaden uppfördes på 1700-talet med 
utgångspunkt i Carl Hårlemans herrgårdsbyggnader. 
Byggnaden är i två våningar i ljus puts med rustice-
rande detaljer och omges av en park. Carl Hårleman 
var en av sin tids mest inflytelserika arkitekter och 

utformade flera herrgårdsmiljöer i Sörmland. Byggna-
den har bevarat sin ursprungliga stil. Ekonomigården 
ligger norr om mangården och omfattar arbetarbostä-
der, ett timrat magasin och en stor ladugård med en 
ovanlig körbro i trä som leder upp till upp till höskullen. 

Bebyggelsemiljöerna speglar godsets organisation och 
drift med varierande brukningsform. Till Sparreholm och 
Långdunker har det hört flera arrendegårdar, bland annat 
Lyftinge, Björkhult och Ramsberg. Vid Lyftinge finns det 
kvar en manbyggnad från 1600-talet och vid Ramsberg 
märks en ladugårdsdel, samt flera arbetarbostäder 
uppförda i nationalromantisk stil. Torparna var en viktig 
del i jordbruksdriften och i skogskanten runt åkermarken 
och i gläntor i skogen finns fortfarande kvar ett stort 
antal torp. Vid Hagtorp och Knäppinge finns det torp 
uppförda i tegel. Öster om Torparviken ligger Grind- 
stugan, ett ålderdomligt putsat torp. Under 1800-talet 
förändrades organisation och drift genom att statarsys-
temet fick genomslag. Vid Sparreholms ladugårdar finns 
det fortfarande kvar flera statarlängor.

Långdunkers ladugård är ett landmärke som syns vida omkring.  
Den har en ovanlig körbro i trä som renoverats sedan bilden togs. 

Ramsberg är en arrendegård uppförd i nationalromantisk stil,  
här syns ladugården.

Långdunkers herrgårdsbyggnad är uppförd enligt ritningar av Carl 
Hårleman, med ett framträdande läge på en ås mellan sjö och kärr. 

Till Långdunkers herrgård hör en äldre magasinsbyggnad som står 
tätt inpå vägen.H
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Odlingslandskapet är storskaligt med vida utblickar 
där herrgårdsanläggningarna med tillhörande alléer 
bildar landmärken. Höjder i åkermarken är bevuxna med 
ekskogar. Utmed Malmköpingsåsen och Båvens östra 
strand dominerar gammal ekskog. Området öster om 
Torparviken, mellan Sparreholms slott och Ramsberg är 
ett naturskönt beteslandskap med stora ekar och spår av 
äldre åkrar samt en utsiktsplats ”Tempelberget”. Områ-
det kallas Sparreholms ekhagar och är naturreservat. 
Vägarna i området har till stora delar bevarat en äldre 
terränganpassad karaktär och är ungefär detsamma som 
på sockenkartan från 1670-talet. Vägen från Hyltinge till 
Malmköping följer åsryggen där gravar visar att vägen 
har förhistoriska rötter. På flera platser utmed åsen löper 
den äldre vägen parallellt med dagens asfalterade breda 
vägbana.

Vid godsen Sparreholm och Långdunker är det möjligt 
att följa hur drift och organisation inom ett storgods 
förändrats från 1600-talet fram till 1900-talet. Markerna 
med många odlingsspår som brukningsvägar, diken, 
odlingsytor och bebyggelse med olika funktion och 
utformning speglar godsets drift. Vid Sparreholm finns 
idag ett bilmuseum och vid Björkhults gård ett vagns-
museum och hästcenter.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för kulturmiljö- 
vården.

• Herrgårdarnas bebyggelsestruktur med huvud-
byggnader, ekonomibyggnader, torp och arbetar-
bostäder från olika tidsskeden ska underhållas så 
att de finns kvar och kan berätta om godsens drift 
och organisation. 

• Herrgårdsmiljöerna representerar stora arkitektur-
historiska och konstnärliga värden.

• Byggnadernas exteriör underhålls så att deras 
karaktär kan bestå.

• Förändringar i godsmiljön ska ske med stor 
försiktighet. Eventuella nybyggnader måste 
underordna sig befintlig bebyggelse och anpassas i 
stil, skala och material. 

• Det öppna odlingslandskapet är bärande för 
förståelsen av godsens drift och upplevelsen av 
herrgårdslandskapet.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre vägsträckningar kantade av alléer ska 

underhållas och bibehålla sin terränganpassade 
karaktär.

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.

Hyltinge kyrka är putsad i samma kulör som Sparreholm. Intill kyrkan ligger en sockenstuga.
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16 Sparreholms stationssamhälle
 STATIONSSAMHÄLLE

I detta område låg också kommunhuset när Sparreholm 
var en egen kommun. Under 1900-talets första del kom 
stambanan att dras i ett nytt läge genom samhället 
och den gamla banvallen ligger kvar parallellt som ett 
gångstråk till Sparreholms slott.

Under 1930- och 40-talen tillkom ytterligare villor i 
enkel utformning, såväl med puts som panel medan 
1950-talsbebyggelsen ofta är klädd med fasadtegel. 
Från 1960-talet och framåt har det tillkommit en rad 
med villor i öster med utsikt mot Båven och ett område 
med radhus och villor väster om Skarpnäsviken. De äldre 
villorna följer områdets huvudvägar medan yngre villor 
och radhus placerats så att de följer områdets dalar 
och höjder. Det sena 1900-talets villor är utformad 
områdesvis. Industriområdet norr om stationen har 
förändrats och domineras av några stora industribygg-
nader där verksamheten upphört. I en av byggnaderna 
drivs år 2017 en diversehandel under namnet Fabriken. I 
samhället finns en småskola och ett bibliotek. Norr om, 
och utanför Sparreholms stationssamhälle ligger Hyltinge 
hembygdsgård på en udde i Båven.

Till samhällets karaktär hör trädgårdar med äppelträd, 
bärbuskar och rabatter omgärdade av staket eller 
häckar. Stora delar av samhället har alltjämt kvar karak-
tären av ett litet stationssamhälle från sekelskiftet 1900, 
framväxt invid en järnväg och en landsväg. 

Västra stambanan påbörjades 1856 och sex år senare 
när järnvägen invigdes öppnades sträckan Björnlun-
da-Sparreholm för trafik. Stationsbyggnaden är från 
denna tid och uppförd i tegel, med partier av stående 
panel. Stationsbyggnaden står idag tom. Runt stationen 
etablerades flera småindustrier och söder om dessa växte 
det fram ett litet villasamhälle. 

I slutet av 1800-talet fanns det en snickerifabrik och 
en ångkvarn vid Lindudden och en ångsåg strax söder 
därom. Sågen och snickerifabriken fortsatte att utveck-
las och byggas ut under 1900-talet för att upphöra i 
slutet av 1900-talet. 

Bebyggelsen i Sparreholm består av egnahemsvillor 
från sent 1800-tal och hela 1900-talet som visar hur 
samhället vuxit. Äldst är några panelklädda, rödfär-
gade villor utmed Järnvägsgatan. Samhället har vuxit i 
riktning från järnvägsstationen, utmed landsvägen och 
vägen mot Malmköping. Flera villor från sekelskiftet 
1900 har snickarglädje och glasverandor med ljus 
panel. Under 1910–1920-talen uppfördes flera putsade 
villor med brutna tak och frontespiser omgivna av 
stora trädgårdar. Centralt i Sparreholm, finns några 
äldre hyreskaserner och ett Folkets hus från 1904 som 
påminner om det tidiga 1900-talets folkrörelse och 
ortens utveckling som småindustrisamhälle. När Spar-
reholm blev municipalsamhälle 1918 bodde socknens 
halva befolkning där.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Stationshuset tätt inpå järnvägen som speglar 
ortens tillkomst.

• Samlad placering av industri och verksamhets-
område norr till nordost om stationen.

• Äldre villor utmed järnvägsgatan och landsvägen 
som visar på samhällets äldsta perioder.

• Större hyreskaserner/arbetarbostäder i flera 
våningar i trä nära stationen.

• Folkets hus invid landsvägen.
• Villabebyggelsens successiva framväxt som speglar 

olika decennier.

Invid landsvägen finns hus med butikslokaler och bostäder.
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ATT TÄNKA PÅ

• Stationshuset ska underhållas så att det behåller 
sin karaktär.

• Miljön norr och nordost om stationen har av 
tradition använts som verksamhetsområde med 
industrier och mer publika områden.

• Äldre villor utmed järnvägsgatan och landsvägen 
ska underhållas på ett sådant sätt att de behåller 
sin övergripande karaktär.

• Bebyggelsens struktur och skala med färgsättning 
och materialval ska vara vägledande vid för-
ändringar i bebyggelsen.

Sparreholms station finns fortfarande kvar invid spåren.Folkets hus ligger tätt inpå landsvägen.

Utmed stationen och landsvägen ligger äldre villor omgivna av välhållna trädgårdar. Här syns exempel på villor från tidigt 1900-tal. 
Gemensamma drag är panel i ljusa oljefärger med vita snickerier, förhöjt väggliv, höga fönster, frontespis och verandor av olika utformning.

Tidig 1900-talsvilla i Sparreholm med frontespis och putsad fasad.
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17 Överby – Frönäs – Torp
 ODLINGSLANDSKAP, GÅRDAR OCH FORNLÄMNINGAR

Hyltinge ö omges av Båven och Inbåven. På norra delen 
av Hyltingeö ligger Torp, Frönäs, Öviken och Bogårdsud-
den, Överby tillkom senare. Genom hemmansklyvning 
under framför allt 1800-talet har gårdarna delats i flera 
fastigheter och marker har odlats upp, till exempel Övre 
och Nedre Torp, Överby Lillgård och Överby Storgården. 
Området är ett levande odlingslandskap präglat av den 
kraftigt kuperade terrängen med uppodlade dalgångar 
och rumskapande höjder. Bebyggelsen i området består 
av äldre välbevarade gårdsmiljöer med byggnader från 
framför allt 1800- och 1900-talen. Vid Torp har det upp-
förts en ny herrgårdsanläggning i gammal stil. Gårdarna 
binds samman av en ålderdomlig vägsträckning som 
återfinns i kartor från 1600-talet. Området är naturskönt 
och på många platser erbjuds vyer över Båvens vatten. 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Hävdat och småbrutet odlingslandskap.
• Välbevarad gårdsbebyggelse från 1800-tal och 

tidigt 1900-tal.
• Bebyggelsens struktur präglad av byar och 

ensamliggande gårdar i traditionella lägen på 
höjder eller i kanten av skogsmarken.

• Terränganpassade vägsträckningar med äldre 
karaktär.

• Rösen och stensättningar från bronsålder och 
äldre järnålder på höjderna.

• Gravröse med gravhägnader öster om Gispan.

Vägarna är terränganpassade och slingrar sig fram från den ena gården till andra, genom det mjukt kuperade landskapet som erbjuder 
många natursköna utblickar.
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ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Åkrar och betesmark hävdas så att det öppna 

landskapet består.
• Landskapsbilden ska skyddas.
• Områdets bebyggelsestruktur ska bibehållas, ny 

bebyggelse placeras i anslutning till befintllig 
bebyggelse. Undvik nya lägen, särsklit i den 
öppna åkermarken. Värna mellanrummen.

• Äldre gårdsbebyggelse underhålls med stor 
varsamhet. 

• Nytillskott till befintlig bebyggelse underordnas 
befintlig bebyggelse.

• De äldre vägsträckningarna ska behålla sin 
terränganpassade karaktär och vägbeläggning. 

Båvens vattenyta ligger på 21–22 meter över havet, 
vilket betyder att sjön Båven avsnördes från det salta 
havet och fick sin form vid övergången mellan stenålder 
och bronsålder för cirka 4 000 år sedan. Markerna hade 
torrlagts genom landhöjningen och dalgångarna bestod 
av strandängar. I denna miljö etablerades en omfattande 
bosättning under bronsålder som fortlevde in under äldre 
järnålder. På bergskrönen utmed Båvens strand, från 
Torp till Gispan, från Överby via Öviken till Bogårdsud-
den ligger rösen och stensättningar från bronsålder och 
äldre järnålder på rad. Antalet gravar från denna tid är 
mycket stort och de är uppförda som stenrösen, flera är 
mer än tio meter i diameter. Merparten är runda till for-
men men det förekommer också kvadratiska gravar med 
fint ställda kantkedjor av stenar på rad. Många gravar är 
omsorgsfullt utformade. 

På ett berg öster om Gispan finns röse med gravhäg-
nader. Själva boplatserna är inte kända men kan antas 
ligga i de områden där gravarna ligger. Utifrån gravarna 
kan det urskiljas tre bosättningsområden, ett söder 
om Gölsjön vid Nedre Torp, ett söder om Brommen vid 
Överby Lillgård och ett vid Öviken och kanske ytterligare 
ett sydost om Gispan. Samtliga gravar är uppförda i 
framträdande lägen i terrängen. 

Den rika bronsålders och äldre järnåldersmiljön fortsätter 
på den södra delen av Hyltinge ö, se beskrivningen av 
detta område. I området saknas i princip fornlämningar 
från yngre järnålder, vilket visar att merparten bosätt-
ningar tycks ha upphört på Hyltinge ö under yngre 
järnålder. Vid Gispan och Överby Lillgård finns det två 
fornborgar som kan relateras till övriga fornborgar i 
Båvenområdet. Deras status är dock något säker, de 
kan eventuellt vara rester av inhägnade kultplatser från 
bronsålder. Fornlämningarna visar på ett intensivt nytt-
jat landskap under bronsålder och äldre järnålder som 
sedan överges för att återkoloniseras under medeltid.

Vägarna är terränganpassade och slingrar sig fram från den ena 
gården till andra, genom det mjukt kuperade landskapet som 
erbjuder många natursköna utblickar.

Vid Torp finns det kvar en äldre mangårdsbyggnad, en parstuga 
i två våningar.

Vid Torp har det uppförts en herrgårdsliknande anläggning i 
karolinerstil av en tidigare statsminister.
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18 Jälund – Stora Överby – Sörby (D 36) 
 ODLINGSLANDSKAP MED BYAR OCH RIK FORNLÄMNINGSMILJÖ

Södra delen av Hyltinge ö består av ett småbrutet 
odlingslandskap med omväxlande hagmarker och åker-
mark. I området finns flera oskiftade byar, välbevarade 
gårdar och en rik fornlämningsmiljö från bronsålder och 
äldre järnålder. Några gårdar i Jälunds by hör till Gnesta 
kommun. Den oregelbundna socken- och kommun-
gränsen avspeglar förändringar i ägoförhållanden.

Bebyggelsen omfattar Slaggärdet, Stora Överby, Sax-
ängen och Sörby samt några mindre gårdar. Gemen-
samt för all bebyggelse är att den ligger på höjdryggar 
i åkermarken med utblick över vattnet. Vid Sörby 
och Jälund är radbyns struktur tydlig även om någon 

enstaka gård flyttat ut från bytomten. Boningshusen 
är från 1800-talet medan ladugårdarna tillkommit runt 
sekelskiftet 1900. Bebyggelsen är välbevarad med äldre 
karaktär och faluröd med vita snickerier. I Sörby har 
husen frontespiser och verandor. 

Stora Överby har välbevarad bebyggelse från 1800- och 
1900-talen. Saxäng är en mindre herrgårdsanläggning 
uppförd 1917 efter ritningar av Evert Milles. Huvudbyg-
ganden är en blandning av 1700-talets klassicistiska 
herrgårdsarkitektur och det tidiga 1900-talets natio-
nalromantiska stilideal. Byggnaden uppfördes för en 
konsthandlare och till gården hörde en stor trädgård 
med närmare 130 äppelträd.

I skogen finns ett stort antal gravrösen från bronsålder. Vid Saxäng finns en herrgårdsanläggning från tidigt 1900-tal.

I Sörby ligger gårdarna kvar på bytomten. Här syns ett boningshus omgivet av en lummig trädgård och en ladugård invid åkermarken.
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Gårdar och byar binds samman av ett terränganpassat 
vägnät som återfinns på kartor från 1600-talet. Odlings-
landskapet är delvis ålderdomligt och betesmarken 
rymmer många fossila spår som terrasskanter, röjnings-
rösen och åkeravgränsningar som troligen speglar 
odling under järnålder och medeltid. 

Vid början av bronsåldern koloniserades området och 
det etablerades flera bosättningar vilka framträder 
genom ett ovanligt stort antal gravar från bronsåldern 
och äldre järnålder. Liksom på den norra delen av Hyl-
tinge ö återfinns gravarna på bergshöjderna i området. 
Det finns närmare 20 rösen och ett 70-tal stensätt-
ningar spridda på höjderna i skogsmarken. Ett av de 
större rösena mitt på ön omges av en gravhägnad, som 

felaktigt beskrivits som en fornborg. Flera rösen är stora 
och placerade på höga berg. Gravarna är mestadels 
runda, men vid Saxäng finns några kvadratiska med 
tydliga kantkedjor. Gravarna visar på en rik bygd under 
bronsålder och äldre järnålder. I området, öster om 
Saxäng, finns ytterligare en fornborg som också kan 
vara en gravhägnad eller samlingsplats. Som fornborg 
är den oansenlig. Från yngre järnålder märks endast ett 
litet gravfält vid Stora Överby. 

Fornlämningsbilden berättar om en omfattande koloni-
sation under bronsålder och äldre järnålder. Under yngre 
järnålder tycks bosättningarna upphöra och först under 
medeltid sker en återkolonisation. Fornlämningsmiljön 
hör samman med norra delen av Hyltinge ö som har en 
liknande utveckling.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Sörby oskiftade by och Stora Överby med respektive 
bebyggelsestruktur och placering mitt i åkermarken 
(och Jälunds by till hälften i Gnesta kommun).

• Hävdat, småbrutet odlingslandskap.
• Ålderdomliga odlingsspår i den hävdade 

betesmarken.
• Terränganpassade vägsträckningar med äldre 

karaktär.
• Rösen och stensättningar från bronsålder och äldre 

järnålder på höjderna.
• Gravröse med gravhägnad mitt i skogsmarken.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för kultur-  
miljövården.

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Det öppna landskapet ska hävdas och bestå.
• Hagmarken bör betas så att det är möjligt att 

uppleva områdets ålderdomliga odlingsspår.
• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre bebyggelse underhålls med stor varsamhet. 
• Nytillskott till befintlig bebyggelse underordnas 

befintlig bebyggelse.
• De äldre vägsträckningarna ska behålla sin 

terränganpassade karaktär och vägbeläggning. 

Stora Överby med gulmålat boningshus har ett framträdande, högt läge.
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Flens socken

19. Stenhammar 
20. Flens stad
21. Flens kyrka
22. Hornsund – Mälby – 
     Gäversnäs – Skedevi 



Flens socken 157

Flens socken

Flens socken ligger i den östra delen av Flens kommun och är ett kuperat 
skogslandskap avgränsat av flera sjöar. Mitt i socknen som finns omnämnd 
1428, nära Flens kyrka ligger sjöarna Bjuren och Gårdsjön, i väster bildar 
sjön Valdemaren gräns mot Katrineholms kommun och i norr gränsar Orrham-
maren mot Mellösa socken. I öster finns Hornsundssjön. Områdena mellan 
sjöarna består av skogsklädda moränhöjder. Jordbruksbygderna är relativt 
begränsade och återfinns i smala dalgångar invid och i sluttningarna ner mot 
sjöarna. Det är här vi finner områdets herrgårdar, byar och gårdar. I skogs-
marken ligger det enstaka torp.

Mitt i socknen ligger Flen, en av de yngsta städerna i Södermanland som 
växt fram med utgångspunkt i en station utmed stambanan. Stationen ligger 
några kilometer norr om det gamla sockencentrumet vid kyrkan. Flen är en 
knutpunkt i flera avseenden, här stannar tågen och väg 55 från Strängnäs 
till Katrineholm möter väg 57 som leder till Gnesta och väg 221 som går 
söderut mot Nyköping.

 
Socknen är liten till ytan, cirka 50 km2 stor och domineras av staden och år 
2000 fanns det ungefär 4 500 personer i Flen. Flen blev stad 1949 och 1971 
blev orten centrum i den nybildade Flens kommun. I äldre tid ingick Flen i 
det administrativa Villåttinge härad. När det gäller den kyrkliga indelningen 
så är Flens församling sammanslagen med Helgesta-Hyltinge församlingar 
sedan 2010. I området finns fyra värdefulla kulturmiljöer som representerar 
olika typer av miljöer och historiska epoker. En av dem berör även Helgesta 
och Forssa socknar.

Järnvägsövergång vid Stenhammar. När 
stambanan byggdes placerades en station 
vid Flen som lade grunden till orten.
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19 Stenhammar
 SLOTTSLANDSKAP

våning och med valmade tegeltak daterar sig till 1777, 
runt gården löper en vitputsad mur med nischer. Slottet 
omges av ett parkområde med ekar och närmast Corps 
de logi övergår gårdsplanen i en terrasserad trädgård, 
omgärdad av den vita muren. Till slottet leder allékantade 
vägar och vid infarten står två vitputsade grindstolpar.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Slottsmiljö med corps de logi, flyglar och sido-
byggnader uppförda under 1600–1700-talen i en 
gemensam stil med vit puts och omgärdat av en mur.

• Ekonomigård med stor ladugård och närliggande 
arbetarbostäder, alla faluröda i trä med vita 
snickerier.

• Tillfartsvägar med grindstolpar.
• Hävdad betesmark med inslag av ädellövträd. 
• Öppet odlingslandskap.
• Fornborg vid Valdemaren.

Stenhammars slott ligger på ett landområde mellan 
sjöarna Valdemaren och Gårdsjön. Området är ett typiskt 
herrgårdslandskap med mjukt böljande åkrar och betes-
mark med ekar som följer stränderna. I söder avgränsas 
åkermarken av en skogsklädd höjdrygg. Området är 
mycket naturskönt och tillgängligt genom cykelanpas-
sade småvägar.

Stenhammar slott har ett ursprung som medeltida 
sätesgård, det omtalas som säteri på 1300-talet under 
namnet ”Slädhamillar”. Slottsbyggnaden ligger på ett 
markant berg invid Gårdsjön och är uppförd 1658–1660 
efter ritningar av Jean de la Vallée. Vid samma tid fick 
platsen namnet Stenhammar. 

Gårdsmiljön har genomgått en större ombyggnation i 
slutet av 1840-talet under ledning av arkitekten Axel 
Nyström. Slottet är uppfört i två våningar och har tre 
torn med spiror. Det har ljus puts, är rusticerat och för-
sett med svart plåttak. Gårdsplanen med två flyglar i en 

Stenhammars slott med flyglar och omgivande mur.

FLEN
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ATT TÄNKA PÅ

• Slottet ägs av statens fastighetsverk och är 
statligt byggnadsminne. Stenhammar arrenderas 
av kungen.

• Slottsanläggningens tydliga struktur med mangård 
och ekonomigård och deras respektive utförande 
ska bevaras.

• Nya byggnader eller eventuella komplementbygg-
nader ska underordnas befintlig bebyggelse och 
anpassas till skala, materialval och utformning. 

• Landskapsbilden med öppna vyer mot slott och sjö 
ska skyddas.

• Betesmark med ädellövskog ska betas så att dess 
karaktär består.

område närmast sjön Valdemaren utgör Stenhammarens 
naturreservat som omfattar betesmark och skogsmark 
med ett stort inslag av ädellövskog. I naturreservatet lig-
ger en fornborg på ett högt berg invid sjön Valdemaren. 

Stenhammars slott så som det avbildades i Eric Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna, från 1660-talet.

Stenhammar är ett stort jordbruk med kreatursuppfödning.

Invid slottet finns äldre arbetarbostäder i timmer, 
reveterade i vitt och försedda med tegeltak. Till gårds-
miljön hör ett kontor, ett garage, en vagnsbod och ett 
magasin i två våningar, alla av samma utformning med 
ljus puts och tegeltak samt svarta detaljer som tjärade 
luckor.

Mellan mangården och ekonomigården går stambanan 
som en rak linje mellan slottsmiljön och ladugårds-
miljön. Ekonomigården i söder domineras av en äldre 
ladugård från 1910 och flera mycket stora djurstallar 
som tillkommit i början av 2000-talet och utformats 
med utgångspunkt i de äldre byggnaderna. Här finns 
också flera arbetarbostäder vilka är av trä, faluröda med 
vita snickerier i likhet med ladugården. I området finns 
även ett vitputsat brunnshus. Till godset hör ett 150-tal 
byggnader som inventerats av Statens fastighetsverk.

Stenhammar ägs av staten och arrenderas av kung Carl 
XVI Gustav. På godset bedrivs ekologisk djurhållning. Ett 
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I och med järnvägarnas utbyggnad på 1800-talet blev 
Flen en av landets viktigaste järnvägsknutpunkter. 
Västra stambanan blev klar 1862 och den korsande 
järnvägslinjen Grängesberg-Eskilstuna-Flen-Oxelösund 
blev klar 1877. Flen utvecklades till den största järn-
vägsstationen i länet. Invid järnvägen växte det fram 
ett stationssamhälle med villor och industrier. Flen blev 
municipalsamhälle 1901 och stad 1949.

Flen har fått sitt namn efter socknen. Stationen anlades 
på Orresta mark och samhället expanderade under tidigt 
1900-tal på Orresta, Salsta, Nybble och Flens bys marker. 
I östra kanten av staden går Flensån och öster om ån låg 
Flens by som var en viktig knutpunkt förr i tiden med ett 
gästgiveri utmed den äldre landsvägen. I nutid har det 
funnits ett hotell och en bensinmack invid väg 55. Från 
att ha varit en viktig hållpunkt utmed landsvägen har 
Flen övergått till att bli en järnvägsknut.

Från tiden före stationssamhället märks Orresta gård 
med en välbevarad mangårdsbyggnad från 1870–1929. 
Orresta är byggnadsminne. Huset flankeras av en flygel 
med ursprung i mitten av 1700-talet. Byggnaderna 
har ljus puts och gröna snickerier. På norra sidan om 

stationen finns ett rutnät av gator som speglar den 
första stadsplanen från 1902 medan den södra sidan 
vuxit fram mer organiskt, här följer gatorna terrängen. 
1890-talet var en expansiv period då det uppfördes 
många byggnader. Järnvägsstationen från 1892 och 
stationens perrongtak är byggnadsminnen. Stationen är 
uppförd efter ritningar av Folke Zettervall som tog fram 
typritningar för stationshus. Exteriören är välbevarad 
med ursprunglig prägel. Interiören är delvis ombyggd. 
Intill stationen ligger järnvägshotellet från 1896 som 
idag hyser Flens turistbyrå. Staden växte från järnvägs-
stationen och utåt.

På norra sidan om stationen fanns tidigt en rad industri- 
och företagsbyggnader. Ovanför dessa uppfördes flerfa-
miljshus i trä i två våningar och högre upp i sluttningen 
villor omgivna av trädgårdar. De äldsta villorna ligger i 
sluttningen norr om stationen, de är panelklädda eller 
putsade i ljusa färger med tegeltak. Villa Skoga, ett hus 
på Storgatan från 1902 är en välbevarad tvåvånings-
byggnad uppförd för att rymma både verksamhet och 
bostäder. Här på den norra sidan ligger även samlings-
lokalen Tea, uppförd för IOGT i början av 1900-talet. 
Högre upp i sluttningen blir villorna större och allt 

20 Flens stad
 STATIONSSAMHÄLLE

Flens station är från 1892 och är statligt byggnadsminne.

FLEN
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mer påkostade. Högst upp på höjden ligger Tuleparken 
med Flens hembygdsgård. Byggnaderna i Tuleparken är 
ditflyttade från andra platser i kommunen, bland dessa 
märks Nämdemansgården från Flens by. Norra sidan om 
järnvägen har fortfarande fabriker och företag närmast 
stationen, följt av köpcentrum och dagligvaruhandel. 

På södra sidan järnvägen fanns mejeri och missionshus 
i början av 1900-talet. År 1902 uppfördes ett bankhus 
som alltjämt är en landmärke i Flen genom sin arkitek-
toniska utformning. Vid mitten av 1900-talet hade södra 
sidan fått en officiell prägel med stadshus och en plan 
framför stationen med park. Här låg även pastorsexpe-
ditionen. Under 1900-talets andra hälft har det byggs 
flerfamiljshus ända ner till Gårdsjön. Hyreshusen är i 
olika utföranden från olika decennier. Vid Gårdsjön finns 
det några fornlämningar, som högar och stensättningar 
som berättar om kontinuitet bakåt till förhistorisk tid.

Flens stad har vuxit successivt med egnahemsvillor, 
radhus, kedjehus och hyreshus i olika utföranden. 
Bebyggelsen kan delvis liknas vid årsringar även om 
det finns yngre inslag i många områden. Från 1900-
talet finns representativa egnahemsområden från 
samtliga årtionden. Staden har kvar flera välbevarade 
gatustråk med prägel från den tid bebyggelsen upp-
fördes. Det finns en rad byggnader med arkitektoniska 
kvaliteter som speglar sin tillkomsttid och som har stor 
betydelse för förståelsen av staden framväxt. De omfat-
tar olika typer av byggnader, från äldre villor i slutt-
ningen norr om Storgatan till punkthus vid Sveaparken. 

År 2011 togs det fram en kulturhistorisk områdesbeskriv-
ning som presenterade olika delar av staden och deras 
karaktär. Den framhåller att det finns stora kvaliteter 
inom de olika områdena och enskilda byggnader med 
byggnadshistoriska värden. En byggnadsinventering av 
enskilda byggnader skulle kunna fördjupa bilden ytterli-
gare och ta fram mer detaljerade råd inför förändringar 
inom kvarteren.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Järnvägsstationen med perrong och ett 
äldre järnvägshotell som bildar en välbevarad 
stationsmiljö från slutet av 1800-talet är statligt 
byggnadsminne.

• Stadens struktur med rutnätsstad i norr och 
organiskt framväxt gatunät i söder.

• Äldre villabebyggelse som speglar stations-
samhället utveckling.

• Stadens successivt tillkomna bebyggelseområ-
den som bildar årsringar.

• Offentliga byggnader och industribyggnader 
utmed järnvägen som speglar stadens näring och 
offentliga verksamhet.

• Orresta gård med huvudbyggnad och flygelbygg-
nad från 1870-1929 är byggnadsminne.

ATT TÄNKA PÅ

• Järnvägsstationen och perrongtaket är statliga 
byggnadsminnen med utförligt regelverk för deras 
användning och underhåll.

• Stadens struktur ska vidmakthållas där olika 
generationers planering tillåtits lämna tydliga 
avtryck.

• Villabebyggelsen från tidigt 1900-tal ska under-
hållas så att deras karaktär består.

• Bebyggelsens struktur och skala med färgsätt-
ning och materialval ska vara vägledande vid  
förändringar i bebyggelsen.

• Nytillskott inom befintliga bebyggelseområden 
ska underordna sig befintlig karaktär när denna 
är tydlig.

Tuleparken är stadens hembygdsgård och en lugn oas.

I en snäv sväng i Flen ligger stadens gamla bankhus,  
en märkesbyggnad genom sin karaktäristiska arkitektur.
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21 Flens kyrka
 KYRKOMILJÖ

Flens kyrka ligger på en markant höjd på ett näs mellan 
sjöarna Bjuren och Gårdsjön. Till kyrkomiljön hör en 
kyrkogård, prästgård och kyrkskola. Miljön är till delar 
störd genom att den hårt trafikerade väg 55 går mellan 
skolan och kyrkan. Nordväst om folkskolan går järnvägen 
utmed Gårdsjöns strand.

Till kyrkan på höjden leder en allékantad väg. Flens 
kyrka är troligen uppförd i slutet av 1200-talet. I kyrkan 
finns två dopfuntar från 1100-talet vilka tyder på att 
det funnits en äldre kyrka på platsen. Kyrkan har byggts 
om i omgångar, på 1500-talet och 1600-talet fick den 
målningar och på 1660-talet tillfördes kyrkan ett gravkor 
för släkten Rosenhane på Stenhammar. Kyrkan omges av 
en kyrkogård. Intill kyrkan ligger Prästgården med ett 
boningshus från 1800-talet med frontespis, gulmålad 
panel och vita snickerier. 

Väster om väg 55 ligger Flens kyrkskola, en folkskola 
uppförd 1895. Byggnaden har beigerosa putsad fasad 
och utgör genom sin storlek ett landmärke utmed 
landsvägen. Tillsammans visar kyrkan, prästbostaden och 
kyrkskolan på ett sockencentrums många funktioner i 
slutet av 1800-talet.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Kyrka med omgivande kyrkogård.
• Allékantad tillfartsväg.
• Prästbostad.
• Flens kyrkskola.

ATT TÄNKA PÅ

• Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt KML.
• Den allékantade tillfartsvägen ska behålla sin 

smala karaktär och träden skötas.
• Prästbostaden och skolbyggnaden ska underhållas 

så att de behåller sin karaktär och att det är 
möjligt att förstå deras funktion.

Kyrkskolan ligger på andra sidan landsvägen och är uppförd  
i nygotisk stil år 1895.

Flens kyrka ligger på en höjd utmed landsvägen. 

Intill Flens kyrka ligger en före detta prästbostad.

FLEN
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Vid Hornsundssjön ligger herrgårdarna Gäversnäs, Mälby, 
Hornsund och Skedevi. Mitt i sjön möts Flens, Helgesta 
och Forssa socknar och herrgårdarnas ägor. Gäversnäs 
och Mälby ligger i Helgesta socken, Skedevi i Forssa 
socken och Hornsund i Flens socken.

De omges av ett kuperat herrgårdslandskap som 
kännetecknas av omväxlande åkrar och betesmarker med 
ek och andra ädellövträd. Mangårdarna är placerade i 
typiska lägen på en höjd eller en udde invid vattnet som 
anas i bakgrunden. Mellan Hornsund och Skedevi, på 
södra sidan av sjöarna, länkas bebyggelsen samman av 
ett ålderdomligt vägnät, delvis kantat av alléer. Mälby 
och Gäversnäs norr om sjöarna ansluter till väg 57 
genom långa raka allékantade uppfarter. Mellan Skedevi 
och Gäversnäs har det gått en vinterväg tvärs över sjön, 
utmärkt på Häradskartan från 1897.

Fornlämningarna i området visar att herrgårdarna har 
sitt ursprung i en yngre järnåldersbygd. Söder om Horns-
und på ett högt berg ligger en fornborg från 500-talet. 
Vid varje herrgård finns det gravfält från yngre järnålder, 
bygravfält med högar och övertorvade stensättningar 
och vid Mälby finns en avhyst bytomt som visar hur 
Väsby gått upp i Mälby säteri. På en karta från 1677 
visas två gårdar i Väsby, säteri i Mälby, två gårdar i 
Gäversnäs, säterier i Skedevi och Hornsund. 

Gäversnäs hörde till Skedevi under 1600-talet. Huvud-
byggnaden från 1700-talet är putsad i ljusgult med vit 
putsdekor och har brutet, svart plåttak. I sluttningen 
ligger en flygel uppförd 1888 med ljusgrå puts, vit dekor 
och snickarglädje. Till gårdsbilden hör också en faluröd, 
timrad bod. Ekonomigården ligger vid sidan om mangår-
den och består av faluröda byggnader från 1910-talet 
samt flera äldre timmerbyggnader. Öster om gården finns 
rester av en kalkugn.

Till Mälby leder en lång, rak allé. Huvudbyggnaden 
daterar sig troligen till 1700-talet och är vitputsad i en 
våning med frontespis och valmat tegeltak, flankerad 
av flyglar med samma utseende. Till gårdsmiljön hör 
tre äldre, faluröda timmerbyggnader som använts som 
arbetar bostäder och ekonomibyggnader samt ytterligare 

22 Hornsund – Mälby – Gäversnäs – Skedevi
 HERRGÅRDSLANDSKAP

Hornsunds ekonomigård präglas av stora rödfärgade ladugårdar 
och magasin från 1700-talet och framåt.

Hornsunds huvudbyggnad från tidigt 1700-tal.

Hornsunds mangård med huvudbyggnad flankerad av flyglar.
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en arbetarbostad med rödfärgad panel och vit snickar-
glädje. Gårdsmiljön uppvisar en mycket välordnad, 
symmetrisk struktur, förstärkt av den långa allén. På en 
höjd öster om gården har det funnits en väderkvarn, 
byggnaden finns kvar utan vingar.

Hornsund ligger tätt inpå Hornssundsjön och mangården 
omfattar en huvudbyggnad i karolinsk stil flankerad 
av två flyglar i samma stil, samtliga byggnader är från 
tidigt 1700-tal. Miljön är ovanlig genom sin tätt sam-
manhållna gårdsmiljö med faluröda byggnader. Hornsund 
är ett exempel på en herrgårdsmiljö som förändrats, 
byggnaderna var vitputsade fram till 1960-talet då 
de fick faluröd panel. Huvudbyggnaden har frontespis 
och brutet tak med tegel, vindskivor är svarta och 

fönsterkarmar ljusgråa. Flyglarna är timrade med samma 
färgsättning.

Ekonomigården ligger väster om mangården och domine-
ras av en stor ladugård från 1878, där en del är uppförd 
av timmerstockar lagda i skiftesverk. Ladugården har 
svart plåttak. Till miljön hör flera uthus, några timrade. 
Samtliga byggnader är faluröda. Till herrgården hör även 
flera timrade, rödfärgade torp från 1800-talet. Några 
har panel och snickerierna är vita. Sjölunda vid vattnet 
användes som skola under 1800-talet.

Skedevi ligger på en udde i Båven och finns omnämnd 
1279 och 1319 som Skävo och Skidevi och då gården 
ägdes av biskopen i Strängnäs. Tillfartsvägen är del-
vis kantad av alléer och går genom betesmarker med 
ekskogspartier. Huvudbyggnad är uppförd i timmer under 
1700-talets första hälft och efter en omfattande reno-
vering 1874 fick den en övervåning. Byggnaden är klädd 
med ljusgrå panel, okragula snickerier och sadeltak med 
svart plåt. Flyglarna är byggda av timmer på 1700-talet 
och reveterade. Huvudbyggnad och flyglar är rusticerade 
med gråa detaljer. Herrgården omges av en trädgård 
och park. Här finns ett orangeri från 1800-talet och ett 
växthus med sadeltak samt en paviljong.

Ekonomigården ligger sydväst om mangården och omfat-
tar ett antal ekonomibyggnader med faluröd panel eller 
skiftesverk. Snickeridetaljer är målade okragula. Utmed 
uppfarten ligger en rad av arbetarbostäder, likt en 
bruksgata, uppförda i slutet av 1800-talet. Fyra byggna-
der har faluröd locklistpanel med vita snickerier och det 
femte har ljus puts, samtliga har tegeltak.

Samtliga herrgårdsmiljöer är mycket välbevarade och 
visar tydligt hur godsen organiserades under 1700- och 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Gäversnäs herrgårdsmiljö med mangård, arbetar-
bostäder och ekonomigård.

• Mälby herrgårdsmiljö, symmetriskt ordnad mangård 
med en allé som en rak axel från huvudbyggnaden.

• Hornsunds herrgårdsmiljö med sluten mangård och 
ladugårdsbacke med uthus.

• Skedevi herrgårdsmiljö med luftig mangård 
med huvudbyggnad och flyglar samt orangeri, 
ekonomigård med äldre magasin och rad av 
arbetarbostäder.

• Beteslandskap med ädellövskog, främst ekar.
• Öppet odlingslandskap, storskaligt vid Mälby 

och Gäversnäs, mer småbrutet och varierat vid 
Hornsund och Skedevi.

• Äldre vägsträckningar kantade av alléer.
• I området finns fornlämningar som visar på 

säteriernas kontinuitet bakåt till yngre järnålder.

Utmed uppfarten till Skedevi ligger en rad av arbetarbostäder, 
likt en bruksgata.

Skedevi uppfördes vid mitten av 1700-talet i timmer och på 
1800-talet fick huset en övervåning.

FLEN



Flens socken 165

ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdarnas bebyggelsestruktur med huvud-
byggnader, ekonomibyggnader, torp och arbetar-
bostäder från olika tidsskeden ska underhållas så 
att de finns kvar och kan berätta om godsens drift 
och organisation.

• Herrgårdsmiljöerna representerar stora arkitektur-
historiska och konstnärliga värden att ta vara på.

• Förändringar i godsmiljöerna ska ske med stor 
försiktighet. 

• Eventuella nybyggnader eller tillbyggnationer ska 
underordna sig befintlig bebyggelse och anpassas  
i stil, skala och material.

• Det öppna odlingslandskapet med betade 
hag marker med ekar och öppen jordbruksmark 
är bärande för förståelsen av godsens drift och 
upplevelsen av herrgårdslandskapet.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre vägsträckningar kantade av alléer ska 

underhållas och bibehålla sin terränganpassade 
karaktär och vägbeläggning av grus.

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.

1800-talet. Mangårdarna är uppförda under 1700-talet 
med intressanta byggnadshistoriska detaljer. Byggna-
derna speglar en rad olika funktioner och miljöerna 
speglar sin tids symmetriska ideal. Många av byggna-
derna representerar stora arkitektoniska och byggnads-
historiska värden. Området är naturskönt med vackra 
utblickar över sjöar och hävdade betesmarker.

Vägen till Hornsund och Skedevi går genom ett pastoralt landskap 
med välhävdade betesmarker. Här betar får vid Hornsund.

Landskapet präglas av välhävdade betesmarker med ek och andra lövträd. Markerna hålls öppna och betas av hästar och får.
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Helgesta socken

23. Helgesta – Ådö  
24. Helgesta – Stavtorp – Hyltinge
25. Oppeby – Berga – Frändesta
26. Rockelsta 
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Helgesta socken

Mitt i Flens kommun och omfluten av Båven ligger Helgesta socken.  
Socknen sträcker sig från Skebokvarn utmed väg 57 till Båvens största fjärd, 
Gullfjärden. Området är kraftigt kuperat med dalgångar i olika riktningar. 
Moränhöjderna är beväxta med skogar och dalgångarna domineras av 
uppodlade lerjordar. Området präglas av Båvens vatten som täcker en stor 
del av socknens yta. Båven sträcker sig från Skebokvarn till Helgesta kyrka 
och vidare till Oxbro. I nordost möter Helgesta Båven i Rockelstafjärden och 
Aspöfjärden innan den övergår i Gullfjärden. I dalgångarna i skogsmarken 
finns flera småsjöar. 

I jordbruksbygderna som ansluter till Båven finns byar och gårdar men också 
några herrgårdsmiljöer. I skogen ligger små gårdar och torp. Helgesta kyrka 
med kyrkby ligger mitt i socknen invid Båvens strand. Utöver Skebokvarn 
som är ett litet samhälle framväxt invid en järnvägsstation så finns förtätad 
bebyggelse vid Töversta, Hammartorp och Starrkärr. De senare är fritidshu-
sområden. Genom området går två större landsvägar, väg 57 från Gnesta 
till Flen och väg 53 i nordsydlig riktning. Vid sidan om dessa finns ett rikt 
förgrenat vägnät med ålderdomlig prägel som följer terrängen och slingrar 
sig fram från en jordbruksbygd till en annan. 

Socknens yta är cirka 70 km2 inräknat 20 km2 vattenyta och i mitten av 
1900-talet bodde runt 1 000 personer i Helgesta socken. Under 1950-talet 
slogs Helgesta ihop med Sparreholms kommun som gick upp i Flens 
kommun 1971. I äldre tid ingick Helgesta i Villåttinge härads administrativa 
område. I området finns sex värdefulla kulturmiljöer, varav två delvis ligger i 
grannsocknar. De speglar olika typer av miljöer och historiska epoker. 

Ek vid Rockelsta invid Båven.
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Vid Helgesta kyrka, invid Båvensstrand, finns en fin 
kyrkomiljö som omfattar många av de komponenter som 
kännetecknar ett äldre sockencentrum. Här finns präst-
gård, skola och kyrkby utmed en gammal vägsträckning. 

Kyrkan går tillbaks till 1100-talet och har en port från 
denna tid. Under 1760-talet byggdes kyrkan om till 
dubbel bredd och i början av 1900-talet förändrades 
kyrkans inre. Intill kyrkan står en klockstapel från 
1600-talets mitt. Trots flera ombyggnader har kyrko-
miljön en ålderdomlig prägel med detaljer som en 
medeltida stiglucka och vapenhus, dock ombyggt till 
gravkor, en romersk portal och ett fönster i den södra, 
medeltida långväggen.

Norr om kyrkan ligger prästgården med en huvudbyggnad 
från 1944 med mansardtak uppförd på en äldre grund 
med två äldre flyglar. Västra flygeln uppfördes som 
prästbostad vid mitten av 1700-talet och den östra är en 
arbetarbostad från början av 1800-talet. Byggnaderna 
har faluröd panel och vita snickerier. Ekonomigården 
omfattar rödfärgade byggnader från sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal. Invid kyrkan ligger en rödmålad skol-
byggnad från sent 1800-tal som nu används som försam-
lingshem. Utmed byvägen står även en äldre tiondelada i 
timmer. Här finns också några ljusmålade, panelade och 
putsade bostadshus från tidigt 1900-tal.

Söder om kyrkan ligger Helgesta gård med en stor 
salsbyggnad med frontespis. Byggnaden är från sent 
1800-tal och har gulmålad panel. Till gården hör några 

stora ladugårdsbyggnader från ungefär samma tid. 
Vid Båvens strand har det under sent 1900-tal uppförts 
flera villor i äldre, traditionell stil som är väl integrerade 
med den äldre miljön. Bebyggelsen ligger framför allt 
utmed den gamla bygatan som leder fram till prästgår-
den. Miljön är sammanhållen med flera välbevarade 
äldre byggnader. Vid Båvens strand breder Helgesta 
kyrkby ut sig. 

Ådö herrgård ligger på en ö, Ådö, i Båven som består av 
uppodlade dalgångar och skogsklädda höjder. Ön ägs av 
Statens fastighetsverk och delar av marken är naturre-
servat, bebyggelsen är byggnadsminne. Bebyggelsen 
på Ådö herrgård är uppförd som kaptensboställe 1747 
på grunder av en äldre stenbyggnad från 1600-talet. 
Huvudbyggnaden är vitputsad med valmat tak och flan-
keras av två flyglar, rödfärgade med sadeltak. Den ena är 
uppförd 1730, den andra är återuppbyggd efter en brand 
1943 i samma stil som sin föregångare. Till gårdsmiljön 
hör flera äldre ekonomibyggnader och arbetarbostäder, 
samtliga i trä och faluröda.

I området märks även Hammartorp, norr om kyrkbyn, 
en herrgårdsbyggnad uppförd 1917 i en romantise-
rande slottsstil, där byggnaden senare försetts med två 
torn. Hammartorp var en mindre gård fram till slutet 
av 1800-talet då marken slogs ihop med Löta gård och 
det uppfördes ett ståndsmässigt boende invid Båvens 
strand. Hammartorp är ett exempel på det tidiga 1900- 
talets företagsledares ambition och idealiserande av 
herrgårdsliv. Idag är Hammartorp skilt från Löta gård.

23 Helgesta – Ådö
 ODLINGSLANDSKAP, KYRKOMILJÖ, MILITÄRBOSTÄLLE

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Helgesta kyrkomiljö med prästgård, äldre skola och 
tiondelada/sockenmagasin.

• Helgesta Kyrkby med bygata.
• Ådö kaptensboställe, statligt byggnadsminne. 

Ådö är ett militieboställe som omfattar ett 
rikt byggnadsbestånd från 1600-, 1700-, och 
1800-talen, med stora byggnadshistoriska värden. 
Miljön speglar utformningen av ett militieboställe 
i äldre tid.

ATT TÄNKA PÅ

• Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt KML.
• Prästgården, den äldre skolbyggnaden samt 

tiondeladan är viktiga för förståelsen av socken-
centrumets administrativa roll och ska bevaras.

• Ådö kaptensboställe är statligt byggnadsminne 
och ska underhållas enligt gällande föreskrift.

• Bebyggelsens placering i landskapet, skala samt 
materialval och färgsättning ska vara vägledande 
vid eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer.
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Helgesta prästgård är en välbevarad miljö, huvudbyggnaden är från 1944 på en äldre grund, flyglarna från 1700- och 1800-talet.

En av flera nya villor i Helgesta kyrkby, uppförda i äldre stil.

Vid kyrkan finns en timrad tiondelada.Helgesta kyrkomiljö har en ålderdomlig prägel med stiglucka.

Ådö Kaptensboställe, från 1747 är statligt byggnadsminne.
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24 Helgesta – Stavtorp – Hyltinge
 VÄGMILJÖ MED TORPBEBYGGELSE

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Äldre kyrkstig mellan två socknar, terräng-
anpassad, smal grusväg belagd under 1600-talet.

• Landskapsbilden av småbrutet odlingslandskap 
med hävdad betesmark.

• Torp-, -mosse och -rudnamn som speglar 
bebyggelsens läge i utmarken.

• Torpbebyggelsens placering tätt inpå den 
terränganpassade vägsträckning.

• Bebyggelsens ålderdomliga och välbevarade 
karaktär. Bebyggelsen är väl inpassad utmed 
vägen och domineras av byggnader från sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal, ofta i faluröd färg. 

Från Helgesta kyrka till Hyltinge kyrka går en väg 
över skogen, kallad Präststigen eller Kyrkstigen, som 
binder samman socknarna. Utmed vägen möter vi ett 
ålderdomligt odlingslandskap med små gårdar, torp, 
oregelbundna åkrar, betesmarker och stenrösen som 
visar på odlarmöda under äldre tid.

Området har historiskt sett varit utmark till de centrala 
jordbruksbygderna i Helgesta och Hyltinge, mitt i 
skogen går sockengränsen. Stavtorp och Hallmossen är 
tidiga torp etablerade redan under 1700-talet, medan 
Skogshall och Stavhall är torp som tillkommit senare. 
Torpen speglar olika århundradens torpetablering 
på utmarken. Flera av torpen ligger tätt inpå vägen 
och många är välbevarade och ålderdomliga. Flera 
är timrade, försedda med panel, rödfärgade och med 
vitfärgade snickerier. Bland torpen märks Stavhall, Stav-
torp, Skogshall och i Hyltinge ligger Rudstugan, Gråsta 
och Valsta utmed vägen.

Den smala grusvägen är tydligt terränganpassad och 
slingrar sig fram genom skogen. Den kan beläggas i 
kartor från 1600-talet och har alltjämt kvar en ålder-
domlig karaktär. Vägmiljön tillsammans med den 
småskaliga betesmarken och torpen från 1800-talet 
och tidigt 1900-tal speglar både en vägmiljö och en 
utmarksmiljö från tiden före 1900-talet.

Vägen omnämns som kyrkstig och präststig och binder samman 
Helgesta kyrka med Hyltinge kyrka och deras sockencentrum. Vägen 
slingrar sig fram genom skogen och torpen ligger tätt inpå vägen.

Stavhall har ett ålderdomligt boningshus. Torpen utmed vägen 
är uppförda under 1700- och 1800-talet. Gemensamma drag är 
den faluröda panelen och de vita snickerierna. Några har byggts 
ut med verandor och frontespiser. De omges av häckar eller 
staket med grindar.
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ATT TÄNKA PÅ

• De terränganpassade vägarna bör behålla sin slingrande karaktär med grusbeläggning och kurvor.
• För att landskapsbilden ska bestå är det viktigt att åker och hagmark hävdas.
• Den äldre bebyggelsen ska underhållas så att den småskaliga bebyggelsestrukturen består.
• Bebyggelsens placering i landskapet, skala samt materialval och färgsättning ska vara  

utgångspunkt vid eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer.

Stavtorp har ett boningshus från sent 1800-tal.
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25 Oppeby – Berga – Frändesta
 ODLINGSLANDSKAP MED BYAR, ÄLDRE VÄGAR OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER

Södra delen av Helgesta socken, från Sund och Oppeby 
i väster till Frändesta och Näsby vänder sig mot Båven 
i söder. Området består av dalgångar i olika riktningar, 
gemensamt är att de sträcker sig från den höglänta 
skogsmarken till Båvens strand i söder. Dalgångarna 
bildar ett böljande odlingslandskap med åkermark i 
sänkorna och beteshagar på höjderna. På bergskrönen 
möter skogsmark. Landskapet är omväxlande och mycket 
naturskönt med gårdar och byar som viktiga hållpunkter.

I området finns ett stort antal fornlämningar från brons-
ålder till yngre järnålder. Under bronsåldern sträckte 

sig Båvens vikar långt in i dalgångarna och bosättning-
arna låg högt upp i sluttningarna. Äldre järnålderns 
boplatser ligger i samma områden. Från bronsålder 
och äldre järnålder märks ett stort antal runda och 
kvadratiska stensättningar. På flera platser ligger de 
samlade i gravfält på de högsta höjderna. I området 
finns också enstaka skärvstenshögar som hör samman 
med bronsåldersboplatser. Här finns också skyddsvärda 
områden med ålderdomlig ängs- och hagmark. I denna 
typ av miljöer är det vanligt att det finns spår av åkrar 
från bronsålder och äldre järnålder. På höjderna norr 
om Näsby och Frändesta respektive i området vid 

Runstenen vid Sund är det äldsta skriftliga belägget på Båvens 
namn. På stenen står ”Kylving och Holmger läto resa stenen efter 
Vred sin fader och Viborg sin syster. Han drunknade i Båven, en 
mycket sorglig död, Gud och Guds moder hjälpe deras själar”.

Berga gård präglas av traditionell, faluröd bebyggelse.

Runstenen står invid en färdväg som passerar genom ett vikingatida 
gravfält fram till ett sund över Båven.
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Sund-Oppeby finns koncentrationer av fornlämningar 
som visar att det fanns betydande bosättningar i 
området redan under bronsålder. Området var helt 
koloniserat vid denna tid.

Från yngre järnålder märks två fornborgar i närområ-
det, en vid Sörby och en på Fyrsten, en ö i Båven. De 
ligger i typiska lägen invid en viktig farled och brukar 
dateras till 500-talet. Ortnamn som Berga och med 
efterled på -sta och -by som Frändesta, Kulsta, Oppeby 
och Näsby brukar dateras till 400-500-600-talet. Vid går-
darna finns bygravfält som visar att samtliga historiska 
byar har kontinuitet bakåt i tiden till järnålder. Grav-
fälten vid Näsby, Kulsta, Frändesta, Berga, Sund, och 
Oppeby omfattar en kombination av runda högar och 
låga stensättningar, alla övertorvade. Störst är gravfäl-
ten vid Kulsta med 30 högar och 30 stensättningar och 
vid Oppeby där det finns två gravfält som tillsammans 
uppgår till mer än 150 gravar. Oppebygravfälten omfat-
tar högar, stensättningar men också en skeppssättning 
och två treuddar med mera. 
Vid Oppeby ligger Sunds by som fått namn efter ett 
sund i Båven. På platsen har det funnit en förhistorisk 
överfart över Båven. På näset vid sundet finns ett 
gravfält om 16 gravar, varav flera stora högar. Genom 
gravfältet leder en äldre färdväg ner mot sundet och 
invid vägen står en runsten. Oppeby och Sund har varit 
betydande storgårdar under vikingatid.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Gravar från bronsålder och äldre järnålder, på 
bergskrönen i hela området.

• Rika fornlämningsmiljöer från bronsålder – äldre 
järnålder i hagarna vid Frändesta och Näsby. 

• Fornborg vid Sörby på udde i Båven och på ön 
Fyrsten.

• Bygravfält vid Sund, Oppeby, Berga, Kulsta, 
Frändesta, Näsby och Sörby.

• Ortnamn med rötter i järnålder.
• Välbevarade gårds- och bymiljöer, till exempel vid 

Sund, Oppeby, Berga och Näsby.
• Frändesta säteri med herrgårdsmiljö från mittten 

av 1800-talet.
• Torpmiljöer med samma färgsättning som 

huvudgodset, Frändesta.
• Kulsta skolbyggnader.
• Äldre terränganpassat vägnät som binder samman 

byarna i Helgesta.
• Gamla landsvägen väster om dagens väg 53.
• Öppet odlingslandskap som speglar storgodsdriften 

vid Frändesta.
• Småbrutet odlingslandskap med hävdad hagmark 

vid Sund-Berga och Näsby-Sörby.
• Bebyggelsen är väl inpassad i landskapet och 

domineras av byggnader från hela 1800-talet och 
tidigt 1900-tal, ofta i faluröd färg. 

• Enskilda byggnader med stora kulturhistoriska 
värden, t.ex. äldre boningshus vid Sund, gårdarna i 
Berga och Näsby, Frändesta med dess torp.

Vid Sund finns en ålderdomlig parstuga från 1700-talet.  
Till gårdsmiljön hör även yngre bostadshus som speglar olika 
generationers byggnadstradition.
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Runstenen vid Sund är en av Sörmlands mer intressanta 
runstenar eftersom den är det första skriftliga belägget 
på Båven. På stenen står ”Kylving och Holmger läto resa 
stenen efter Vred sin fader och Viborg sin syster. Han 
drunknade i Båven, en mycket sorglig död, Gud och 
Guds moder hjälpe deras själar” Stenen hittades i ett 
svinhus på gården och har sedan rests på ungefär den 
plats som källor från 1600-talet anger som ursprunglig 
plats. De vikingatida stormannagårdarna fortlevde 
som medeltida gårdar eller byar om två gårdar. Under 
medeltiden genomfördes solskiftet och en gemensam 
organisation kring jordbruket. Uppodlingen i dalgång-
arna ökade, de lägsta partierna användes som ängs-
mark och skogen var en gemensam tillgång. Området 
ligger i Helgesta socken som har haft sitt administrativa 
centrum vid Helgesta kyrka. I området finns ett finmas-
kigt vägnät som binder samman socknens byar och 
gårdar med sockencentrum. Vägnätet är ålderdomligt 
med traditionell placering, det följer gränsen mellan 
inägomark och utägomark.

Vid Oppeby finns två gårdar med bebyggelse från tidigt 
1900-tal, ett av boningshusen är putsat med frontespis. 
Övrig bebyggelse med ekonomihus domineras av faluröda 
panelade hus. Vid Sund finns det kvar äldre bebyggelse 
på den västra gården där mangårdsbyggnaden är en 
parstuga från 1700-talet med rödfärgad panel med en 
sidoställd ladugård av betydande ålder. Miljön som är 
ålderdomlig och mycket fin är under upprustning. Den 
andra gården i Sund har ersatts av ett yngre modernt 
bostadshus. 

Berga ligger på en höjdrygg omgiven av betesmark med 
en faluröd huvudbyggnad från 1886 med frontespis och 
vita snickerier. Till miljön hör två mindre flygelbyggna-
der, en ladugård och flera mindre bostadshus och uthus, 
samtliga rödfärgade med vita snickerier och tegelklädda 
sadeltak. Området runt Sund och Berga är naturskön 
med hagmarker med ekar.

Vid Näsby ligger bebyggelsen utspridd på en höjd, längs 
med den gamla bygatan. Gårdarna är välbevarade med 
traditionell bebyggelse från sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal. Många av boningshusen är salsbyggnader och 
flera har frontespis. Merparten har faluröd panel och vita 
snickerier. Något bostadshus är målat i ljus oljefärg. På 
någon av gårdarna finns flera generationers bostadshus. 
Norr om byn finns några yngre fritidshus.

Frändesta gård är ett säteri som ligger på en höjd vid 
en vik av Båven. På 1600-talet låg Frändesta under 
Vibyholm på andra sidan vattnet. Frändesta är en typisk 
säterimiljö med mangården placerad på en höjd invid 
vattnet, park ner mot sjön, flyglar vid gårdsplanen och 
en stor ekonomigård, i det här fallet med en mycket stor 
ladugård. Till gården hör två avhysta bytomter, Folks-
und och Kulsta som speglar på säteriets drift där byar 
avhystes och det uppfördes torp med dagsverksplikt. 
I området finns ett stort antal torp med traditionell 
placering i kanten av åkermarken mot utmarken. 

Frändesta huvudbyggnad är uppförd på 1860-talet 
i timmer, rödfärgad med ockragula snickeridetaljer. 
Färgsättningen går igen på många av gårdens byggnader, 
bland annat märks den hos flera av områdets underly-
dande torp, till exempel Kulsta soldattorp, Svenstorp och 
Sundtorp. Herrgårdsmiljön är mycket välhållen. Här kan 
även nämnas att det försvunna, avhysta Folksund var 
kronorusthåll och Oxtorp var ryttaretorp under Folksund. 
Gården och torpets ställning speglar indelningsverket 
och dess försörjningssystem för soldater och officerare.

Norr om Frändesta, vid gamla Kulsta ligger två 
skolbyggnader från sekelskiftet och en arbetarbostad till 
Frändesta. Skolbyggnaderna har båda gulmålad panel, 
den ena är uppförd i jugendstil. Husen ligger i en brant 
sluttning och syns över hela dalgången.

Genom området går väg 53 i nord-sydlig riktning. Från 
Ällmora till Oxbro går den äldre landsvägen parallellt 
med och väster om väg 53. Den äldre landsvägen som 

Vid Kulsta finns två generationers gulmålade skolbyggnader, den äldre på vänstra bilden, den yngre på högra bilden.
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ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningsmiljöer är skyddade enligt KML.
• Många fornlämningsmiljöer är tydliga med peda-

gogiska värden och ligger på natursköna platser.
• Frändestas bebyggelsemiljö med enskilda bygg-

nader ska underhållas så att deras karaktär består.
• Det storsakliga herrgårdslandsskapet ska brukas 

så att landskapsbilden består.
• Bebyggelsens placering i landskapet, materialval, 

färgsättning och skala ska vara utgångspunkt vid 
eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer.

• Nya byggnader eller eventuella komplementbygg-
nader ska underordnas befintlig bebyggelse och 
anpassas till skala, materialval och utformning.

• Det småbrutna odlingslandskapet med betade 
hagmarker ska brukas.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Det äldre vägnätet ska underhållas så att dess 

karaktär med kurvor och vägbeläggning består.

återges i kartor från 1600-talet och framåt har bevarat 
sin ålderdomliga karaktär. Den slingrar sig fram genom 
ett småbrutet odlingslandskap. Vägen är smal, grusbe-
lagd och flera partier består av en uppbyggd vägbank. 
Vid Oxbroberget finns en äldre sträckning bevarad öster 
om dagens landsväg. Den går över berget till Oxtorp. 
Norr om Oxbro står en milstolpe i gjutjärn från 1844. 
Enligt en karta från 1804 gick vägen vid denna tid över 
berget till Oxtorp och kanske visar milstolpen när den 
nya vägen runt berget togs i bruk.

Utmed den äldre landsvägen finns ett tiotal gravar från 
bronsålder och järnålder placerade på ett sådant sätt 
att de tyder på att kommunikationsstråket var i bruk 
redan under förhistorisk tid. Här finns flera gårdar och 
torp med bebyggelse från 1800-talet och 1900-talet. 
Husen är panelade, oftast rödmålade och med vitmå-
lade snickeridetaljer. I dag används vägen som tillfart-
sväg till bebyggelsen och som skogsbilväg parallellt 
med väg 53.

Vid Frändesta har bebyggelsen gemensam färgsättning, falurött med gula snickerier. Här syns en parstuga vid Kulsta. 

I Näsby finns flera välbevarade gårdar med traditionell bebyggelse. Ladugården i Frändesta är ett markant inslag i landskapsbilden.
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26 Rockelsta
 HERRGÅRDSLANDSKAP

Rockelsta ligger invid Rockelstafjärden, en del av Båven. 
Rockelsta blev säteri vid mitten av 1600-talet och omges 
av ett typiskt herrgårdslandskap, med allékantade vägar 
och stora öppna åkerfält. Bebyggelsen är koncentrerad 
till herrgårdsmiljön där huvudbyggnaden ligger på ett 
utskjutande näs i Båven. Huvudbyggnaden är uppförd i 
slutet av 1600-talet och flankeras av ett par flyglar från 
1740-talet. 

På 1890-talet genomfördes en omfattande ombyggna-
tion under ledning av Gustaf Clason. Huvudbyggnaden 
byggdes om med Gripsholms slott som förebild och 
försågs med två hörnställda torn som är identiska med 
tornen på Gripsholm, men mindre. De tillfördes den 
äldre 1600-talsbyggnaden. Slottet är uppfört i tegel med 
putsade detaljer. Till slottet hör en park med ädellöv-
träd och brygganläggningar vid Båven, lusthus och 
kägelbana. Under 1930-talet genomfördes ytterligare 
förändringar, bland annat planterades den granallé som 
alltjämt präglar uppfarten till herrgården. 

Till Rockelsta hör en välbevarad äldre ekonomigård med 
ett rikt byggnadsbestånd från arbetarbostäder, stallar 
och magasin till ladugårdar. Flera av ekonomibygg-
naderna och även kägelbanan är uppförda med gulmålad 
panel och vita snickeridetaljer.

Rockelsta är också omtalat för de personer som bott 
och vistats på godset. Här märks von Rosen, känd 
upptäcksresande under tidigt 1900-tal som även låtit 
uppföra Jaktstugan, i fornnordisk stil vid Jaktstugusjön 
några kilometer norr om godset. Jaktstugan är idag 
byggnadsminne och omgivningen är naturreservat. 
Under tidigt 1900-tal vistades även Hermann Göring på 
godset.

Bilder till vänster:

Rockelsta är uppfört med Grispsholms slott som förebild. På slottets 
sida mot Båven finns en stor parterre och en park ner mot vattnet.

Till Rockelsta leder en slingrande väg kantad av en granallé. 

Vid Båvens strand finns en sjöbod i fornnordisk stil.

Landskapet är öppet med stora åkerfält.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Rockelsta herrgårdsmiljö med corps de logi, flyglar 
och sidobyggnader uppförda under 1600- och 
1700-talen. Rockelstas karaktär av replik på 
Grispholm slott, från 1890-talet. Miljön represen-
terar stora konstnärliga och arkitektoniska värden. 

• Park med ädellövträd och kägelbana.
• Ekonomigård vid sidan om slottet som omfattar  

stall, olika ekonomibyggnader samt stora ladu- 
 gårdar. All bebyggelse är samlad till 
herrgårdsmiljön.

• Allé kantad av granar.
• Landskapsbilden med storskaligt öppet odlings-

landskap, fritt från bebyggelse.
• Hävdad betesmark inslag av ädellövträd.
• Von Rosens jaktstuga är byggnadsminne.

ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdsmiljöns uppdelning i mangård och 
ekonomigård och deras olika utformning ska 
respekteras och bevaras.

• Många av byggnaderna har stora kulturhistoriska 
värden och ska underhållas så karaktären består.

• Nya byggnader eller eventuella komplementbygg-
nader ska underordnas befintlig bebyggelse och 
anpassas i skala, materialval och utformning. 

• Den terränganpassade tillfartsvägen kantad av en 
granallé ska underhållas. 

• Landskapets öppna odlingsmark är en viktig del i 
landskapsbilden.

Kägelbana från sekelskiftet med gulmålad panel och gröna snickerier, 
en färgsättning som går igen på några av gårdens stallbyggnader.
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Vadsbro socken

27. Lagmansö 
28. Vadsbro – Veckla – Berga – Däntersta
29. Hedenlunda 
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Vadsbro socken

Vadsbro socken i västra delen av Flens kommun är ett område präglat av 
höglänt skogsmark och Torpsjön i norr och Hedelundasjön, Vadsbrosjön och 
Långhalsen i söder. Runt sjöarna breder det ut sig ett omväxlande odlings-
landskap med uppodlade dalgångar och mellanliggande skogsklädda höjder. 
Jordbrukslandskapet domineras av ett stort antal herrgårdar, vid varje sjö 
finns det en eller flera herrgårdar som satt sin prägel på det omgivande 
landskapet där det även finns arrendegårdar och torp. 

Sockencentrum med Vadsbro kyrka ligger invid Hedelundaån mellan Heden-
lundasjön och Vadsbrosjön. Socknen har fått namn efter platsen för vadet 
och bron. Några kilometer från kyrkan ligger Vadsbro samhälle som växt fram 
invid ett stationsläge utmed TGOJ-banan som invigdes 1876. Stationen hette 
till en början Blacksta men för att inte förväxlas med ett annat Blackstad 
i Kalmar fick orten namnet Vadsbro under tidigt 1900-tal. Vid Norrtorp vid 
Torpsjön ligger Flens golfklubb. 

Socknens yta är knappt 50 km2 och år 2000 fanns det 340 personer skrivna 
i Vadsbro. Liksom övriga socknar i Sörmland var den en egen landskommun 
som först gick samman med grannsocknen Bettna för att sedan gå upp i 
Flens kommun i samband med kommunreformen 1971. När häradsindelningen 
var rådande så hörde Vadsbro till Oppunda härad. I området finns tre vär-
defulla kulturmiljöer som representerar olika typer av miljöer och historiska 
epoker. Lagmansö är även riksintresseområden för kulturmiljövården.

Allé utmed vägen till Lagmansö.
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På en halvö omfluten av Bergasjön, Långhalsen och Lill-
sjön ligger Lagmansö herrgård omgiven av ett storskaligt 
herrgårdslandskap. Landskapet är mjukt kuperat med 
natursköna betesmarker med ädellövskog och impedi-
ment med ekar. På flera platser står ekar av avsevärd 
ålder som solitärträd i åkermarken. Till Lagmansö 
herrgård leder en slingrande väg kantad av en välhållen 
allé. Långa sträckor är vägen uppbyggd som en hög 
vägbank i gränsen mellan åker och skogsmark. Merparten 
av åkermarken på halvön ligger som betesmark år 2017. 
Själva herrgården är placerad på en udde i Långhalsen. 

All bebyggelse på Lagmansö är koncentrerad till herr-
gårdsanläggningen med underlydande gårdar på långt 
avstånd utan visuell kontakt med godset. Lagmansö har 
rötter i en medeltida sätesgård belägen ensam på en ö. 
Fram till 1600-talet fanns det ytterligare en gård på ön 
med namnet Österö nära de fornlämningar som finns på 
ön. Till miljön hör ett yngre järnåldersgravfält som visar 
att sätesgården föregåtts av en förhistorisk bosätt-
ning och en fornborg, Lagmansö skans, med utblick 
över den forna vattenfarleden. Dessa fornlämningar 
från yngre järnålder ligger några kilometer öster om 
huvudgården. 

Herrgårdsmiljön är utformad enligt 1700-talets ideal 
med symmetriskt placerade byggnader. Huvudbyggna-
den är från 1659 och ombyggd efter ritningar daterade 
till 1776 av Fredrik Wilhelm Hoppe. På 1860-talet fick 
byggnaden det utseende den har idag, med gulbeiga 
rusticeringar och vit puts. Hoppe ritade även ett mycket 
ståtligt orangeri, med samma färgsättning som huvud-
byggnaden och som ligger i trädgården och bildar en 
front mot huvudbyggnaden. Under 1700-talet terrasse-
rades gårdsplanen ner mot sjön och från 1762 till 1772 
tillkom det fyra flyglar. Vid mangården finns en park 
och trädgård där det funnits en stor växthusanlägg-
ning. Idag finns muren runt trädgården kvar och ett 
växthus samt den före detta trädgårdsmästarbostaden. 
Öster om mangården i kanten av en park ligger flera 
arbetarbo städer från sent 1800-tal med faluröd panel. 

Väster om mangården ligger en sluten fyrlängad 
ekono migård med ladugård, stallbyggnad och vagns-
lider. Gården är vitputsad med ljusmålade detaljer och 
uppförd under sent 1800-tal. I en betesmark intill står 
ett magasin från 1700-talet. Lagmansö herrgårdsmiljö 
represen terar stora konstnärliga och arkitektoniska 
värden. 

27 Lagmansö (D 38)
 HERRGÅRDSLANDSKAP

Lagmansö herrgård är från 1659 och ombyggd 1776 enligt ritningar av F. W. Hoppe. 
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsanläggningens byggnader och dess 
genomtänkta planläggning som bildar en 
fin helhet. Här ingår Corps-de-logi, ett utsökt 
orangeri och fyra flyglar placerade på terrasser 
ner mot sjön.

• Fint utformad ekonomigård som speglar djurhåll-
ningens betydelse vid slutet av 1800-talet.

• Timrat magasin från 1700-talet.
• Beteslandskap med solitära ekar och ädelövskog.
• Det öppna odlingslandskapet utan bebyggelse.

Smal, slingrande allékantad väg med grusbelägg-
ning och vägbankar.

• Lagmansö skans och gravfält som visar på 
kontinuitet bakåt i tiden.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för kulturmiljön.
• Lagmansö bebyggelsestruktur med mangårds-

bebyggelse, ekonomibyggnader och arbetar-
bostäder koncentrerade till ett område inom 
godset ska bestå. 

• Byggnaderna har stora arkitekturhistoriska värden 
och ska underhållas så att deras karaktär består.

• Odlingslandskapet och de lövträdsdominerade 
hagmarkerna brukas så att den öppna karaktären 
består. Eventuell ny bebyggelse får inte placeras i 
det öppna odlingslandskapet.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Allékantande vägar ska underhållas och bibehålla 

sin slingrande terränganpassade karaktär.
• Eventuella behov av komplementbyggnader 

eller tillbyggnader måste övervägas noga och 
underordnas den befintliga bebyggelsens karaktär.

Till herrgården hör ett orangeri ritat av Hoppe.

Huvudbyggnaden flankeras av fyra flyglar.

Ekonomigården består av en stallbyggnad och en fyrsidig ladugård 
från 1800-talets andra hälft, vitputsad med gula snickerier.

I en hage nära ladugården står ett magasin från 1700-talet.
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Den centrala delen av Vadsbro med kyrka och socken-
centrum omges av sjön Veckeln och Hedenlundasjön i 
norr, i söder ligger Bergasjön och Vadsbrosjön. Området 
är mjukt kuperat med åkermark ner mot sjöarna och 
skogsklädda moränhöjder som delar in området i olika 
landskapsrum. Området är så kuperat att varje by och 
gård har sin egen dalgång. Mitt i området ligger Vadsbro 
kyrka med sockencentrum nära Hedenlundaån. Bygden 
länkas samman av ett rikt förgrenat vägnät där fornläm-
ningar invid vägarna visar på ett förhistoriskt ursprung.

I området finns ett stort antal fornlämningar från brons-
ålder och järnålder. Området började torrläggas under 
yngre stenålder och i början av bronsålder bildade 
områdets höjder öar omflutna av fjärdar. Söder om 
Ekskogen ligger ett bosättningskomplex från bronsål-
der med skärvstenshögar och gravar nära vattnet. På 

28 Vadsbro – Veckla – Berga – Däntersta
 ODLINGSLANDSKAP MED SOCKENKYRKA OCH FORNLÄMNINGAR

höjderna mellan Berga och Veckla finns ett stort antal 
rösen och stensättningar från bronsålder och järnålder 
som antyder att det finns flera bosättningar från denna 
tid i området. Landhöjningen fortskred och mer land 
torrlades och öar växte ihop. Vid övergången till medel-
tiden hade landområdet ungefär samma utseende som 
idag med det tillägget att sjöarnas vattenyta gick något 
högre upp över det som idag är åkrar närmast strän-
derna. Under yngre järnålder etablerades de gårdar och 
byar som finns idag. Ortnamn som Berga och de med 
en efterled på -sta brukar till skrivas järnålder. Vid varje 
gård eller by finns det gravfält från yngre järnålder, och 
vid Däntersta, Kasta, Berga och Vadsbro finns det stora 
högar placerade så att de varit väl synliga i landskapet. 
Vid Vadsbro kyrka finns även en del av en runsten. Forn-
lämningarna berättar att yngre järnåldersbygden domi-
nerats av en rad stormannagårdar med kontinuitet in i 

Till kyrkomiljön hör en en äldre skolbyggnad. Vadsbro kyrka har målningar från 1400-talet av Albertus Pictor.

Vadsbro kyrka från 1100-talet med tillbyggda gravkor från 1650-talet 
och 1719.
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medeltid. 
Vadsbro kyrka är en av länets mest intressanta ur konst- 
och kulturhistorisk synpunkt. Kyrkan uppfördes under 
1100-talet och har genomgått flera ombyggnationer, 
den förlängdes under 1300-talet och på 1400-talet fick 
kyrkan tre valv som troligen målats av Albertus Pictor. 
Kalkmålningarna är mycket sevärda. Under 1600-talet 
fick kyrkan ungefär det utseende som den har idag. På 
1650-talet tillkom von Ryningska gravkoret och 1719 
Falkenbergska gravkoret. Kyrkan omges av kyrkogård 
med mur runtom och stiglucka. Vid kyrkan ligger en 
före detta skola och en kyrkvaktmästarbostad. Bygg-
naderna har faluröd panel och vita snickerier. Miljön 
speglar ett äldre sockencentrum. 

På en sockenkarta från 1600-talet redovisas Berga, 
Veckla, Däntersta och Kasta som byar om två gårdar, 
medan Ekskogen, Vadsbro, Prästbol och det nu försvunna 
Skenhälla bestod av en gård vardera, Vik var säteri i 
likhet med Lagmansö och Österö i söder. 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Vadsbro kyrka från 1100-talet med omgivande 
kyrkomiljö och äldre skola.

• Gårds och bymiljöer med traditionell bebyggelse 
vid Berga, Vadsbro, Ekskogen.

• Herrgårdsanläggningar vid Vik och Veckla med 
äldre, välbevarade huvudbyggnader.

• Gravar från bronsålder och äldre järnålder på 
höjderna mellan Berga och Veckla.

• Bygravfält från yngre järnålder vid nästan varje by.
• Omväxlande jordbrukslandskap med åkrar och 

betesmark.
• Landskapsbilden som visar ett traditionellt, 

omväxlande svenskt odlingslandskap.
• Ålderdomlligt terränganpassat vägnät.

ATT TÄNKA PÅ

• Vadsbro kyrkomiljö är skyddad enligt KML.
• Gårdarnas och byarnas bebyggelse med mangårds-

byggnad och ekonomibyggnader från 1800-talet 
och 1900-talet ska underhållas så att de bevaras.

• Nybyggnader och tillbyggnationer ska placeras 
så att de underordnar sig befintlig bebyggelse 
och anpassas i stil, skala och material. 

• Det öppna odlingslandskapet är bärande för 
förståelsen av bygdens jordbruksdrift och 
upplevelsen av gårdar och byar.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre, terränganpassat vägnät ska underhållas så 

att det behåller sin karaktär.
• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.

Veckla gård ligger mitt på de öppna fälten. Huvudbyggnaden är en 
salsbyggnad med sexdelad plan och frontespis.

Däntersta har hört till Lagmansö och flera bostadshus har karaktär 
av arbetarbostäder.

Till kyrkan hörde tidigare Berga komministergård och 
Hagaberg som var kaplansbostad. Bebyggelsen vid 
Hagatorp och öster om Hedenlundaån är traditionellt 
faluröda med tegeltäckta sadeltak. Vid Berga finns flera 
välbevarade byggnader från 1600- och 1700-talen. I 
området finns flera stora gårdar med huvudbyggnader 
från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Vid Vik finns en 
ljusmålad, panelad huvudbyggnad med brutet tak och 
vid Veckla är huvudbyggnaden från 1920-talet reverterad 
med frontespis. Till gården leder en allé. Vid Veckla finns 
spår av äldre järnbrytning i form av en gruva i skogen.

Bebyggelsen vid Däntersta, Vadsbro och Ekskogen är 
av traditionell typ med faluröd panel från sent 1800-
tal. Vid Ekskogen är flera av bostadshusen uppförda 
i liknande stil under sent 1880-tal med frontespis. 
Ladugårdarna är från sekelskiftet 1800–1900 och består 
i regel av en länga kompletterad med flera mindre uthus, 
de är faluröda, med vita snickerier.
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Under yngre järn ålder fanns det två stormannagårdar, 
en vid Hedelunda och en vid Ökna nära mynningen 
till Hedelundaån. På båda platserna finns flera typiska 
yngre järnåldersgravfält med stora gravhögar och 
stensättningar placerade invid vägen eller med utsikt 
över vattnet. I parken framför Hedenlunda huvudbygg-
nad finns ett gravfält och en runsten som tidigare stått 
invid landsvägen. Hedelunda omnämns i skriftliga källor 
redan 1336 och på 1570-talet ägde Hertig Karl gården. 
Ökna blev liksom Hedenlunda säteri under 1600-talet 
för att senare gå upp i Hedelunda. Vid Ökna fanns det 
kvar ett boningshus enda in på 1900-talet, idag är 
bytomten helt övergiven.

Genom Hedenlundas marker går väg 221 som binder 
ihop Flen med Nyköping. Väster om och parallellt med 
dagens asfalterade landsväg går 1600-talets landsväg, 
uppbyggd av vägbankar och kantad av milstolpar. 
Den gamla landsvägen fortsätter norrut mot Torp och 
söderut genom åkermarken förbi det övergivna Ökna 
till Annebäck. Här syns den gamla vägen på långt 
håll i åkermarken genom sin allé. Fornlämningarna 
intill vägen visar att den var i bruk redan under järnål-
dern. Vägen är fortfarande farbar och har bevarat sin 
ålderdomliga karaktär. Sträckan vid Hedelunda ingår i 
Näckrosleden, en cykelled. Vid Hedenlunda framträder 

29 Hedenlunda
 HERRGÅRDSLANDSKAP, ÄLDRE VÄGAR OCH FORNLÄMNINGAR

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsanläggning från 1700-talet ritad av F. W. 
Hoppe som representerar stora arkitekturhistoriska 
och konstnärliga värden.

• De enskilda byggnaderna inom herrgårdsmiljön och 
den planlagda parken som bevarat flera äldre drag.

• Ekonomigård på avstånd från mangården som 
speglar godsets drift.

• Herrgårdslandskap med arrendegårdar och torp.
• Beteslandskap med solitära ekar och ädelövskog.
• Det öppna odlingslandskapet ner mot 

Hedenlundasjön.
• Äldre allékantad landsväg med grusbeläggning.
• Gravfält med storhögar i parken som visar på 

kontinuitet bakåt i tiden.

Hedenlunda herrgårdslandskap sträcker sig från 
Hedenlundasjön till sockengränsen mot Forssa i öster. 
Området består av uppodlade dalgångar med skogs-
klädda höjdryggar som delar in landskapet i olika rum. 
Landskapet har formats av driften vid Hedenlunda 
sedan flera hundra år tillbaka. Nära godset kantas väg-
arna av alléer och här finns också hagmarker med ekar. 

I området vid Hedenlunda finns flera fornlämningsmil-
jöer, i öster vid Höglid och Björka finns enstaka sten-
sättningar och rösen från bronsålder och äldre järnålder 
som visar att området koloniserades tidigt. Här finns 
också ett stort röse från bronsålder omgivet av en 
gravhägnad, felaktigt registrerad som en fornborg. 

Hedenlunda herrgård omges av en stor park som bevarat sin 
ursprungliga plan ner mot Hedenlundasjön. 

Hedenlunda Corps de logi uppfördes på 1780-talet efter ritningar av 
F. W. Hoppe.
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ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdsmiljöns bebyggelsestruktur med 
huvudbyggnad, ekonomihus, torp, gårdar och 
arbetarbostäder från olika epoker ska underhållas 
så att de finns kvar och kan berätta om godsets 
drift och organisation. 

• Förändringar i godsmiljön ska ske med stor 
försiktighet. Eventuella nya byggnader måste 
underordna sig befintlig bebyggelse och anpassas i 
stil, skala och material. 

• Det öppna odlingslandskapet ner mot 
Hedelundasjön ska vara öppet. Det är en viktig del 
i upplevelsen av herrgårdslandskapet. 

• Landskapsbilden ska skyddas.
• De äldre vägarna mellan Hedelunda arrendegårdar 

och torp ska bevara sin terränganpassade 
sträckning och vägbeläggning av grus.

• Den gamla landsvägen ska underhållas så att dess 
karaktär bevaras. Med fördel kan den tillgängliggö-
ras för cyklister.

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.

skillnaden mellan godsets eget jordbruk och de under-
liggande gårdarnas jordbruk mycket tydligt. Öster om 
landsvägen ligger arrendegårdar och torp som ansvarat 
för jordbrukdriften i denna del där all mark som varit 
möjlig att bruka odlats upp. Jordbruksmarken sträcker 
sig österut fram till att den höglänta skogsmarken tar 
vid. Bebyggelsen är delvis ålderdomlig och välbevarad 
från 1800-talet, till exempel vid Dal, Backa, Hult, Björka 
och Jordbro. Den består av små gårdar och torp med 
låga timrade byggnader. Merparten av byggnaderna är 
faluröda och har sadeltak.

Vid mitten av 1700-talet bestod Hedenlunda av en 
huvudbyggnad flankerad av fyra flyglar, alla låga 
byggnader i trä. På 1780-talet genomfördes en omfat-
tande ombyggnation på initiativ av dåvarande ägare 
Magdalena Hamilton, född Wrangel. Det uppfördes 
en ny putsad huvudbyggnad med rusticeringar i två 
våningar efter ritningar av F W Hoppe. De två flyglarna 
är från den äldre byggnadsperioden. Avskilt från man-
gården ligger ekonomigården med en stor kringbyggd 
ladugård i tegel och rödfärgad träpanel. Till miljön hör 
ett antal uthus och magasin delvis uppförda i tegel 
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Idag fungerar 
Hedelunda som konferensanläggning, medan godset 
drivs i en annan regi med fokus på skogs- och jordbruk.

Stallbyggnaden ligger norr om mangårdshuset. 

I parken ligger ett höggravfält som gett gården dess namn, 
den hedna lunden.

Den äldre landsvägen har bevarat sin karaktär från 1600-talet. 
Den har vägbankar och är sex meter bred.
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Forssa socken

30. Malstanäs – Sofielund – 
      Forssa – Malsna
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Forssa socken

Forssa socken ligger mitt i Flens kommun och den centrala bygden ligger 
runt sjön Uren. I norr gränsar socknen till Båven där också Skedevi gods 
ligger. Skedevi har behandlats i samband med herrgårdarna runt sjöarna 
Hornsundssjön och Lillsjön. Merparten av Forssa präglas av kuperad skogs-
mark med små skogstjärnar. Jordbruksbygden återfinns i sluttningarna ner 
mot sjön Uren och i närliggande dalgångar. Vid kyrkan smalnar sjön av och 
bildar ett smalt sund. Utmed västra sidan av sjön Uren ligger herrgårdarna 
Malstanäs, Forsnäs och Sofielund med tillhörande torp. På östra sidan om 
Uren ligger sockencentrum med kyrkan och flera byar. På Forsabys mark invid 
Båven finns ett mindre fritidshusområde.

Socknens yta uppgår till ungefär 40 km2 land och med 147 invånare år 2000 
är området är ett av de mer glesbefolkade i Flen. Liksom övriga socknar i 
Sörmland var den en egen landskommun som först gick samman med grann-
socknen Bettna för att sedan gå upp i Flens kommun i samband med kom-
munreformen 1971. Forssa har tidigare hört till Villåttinge härad. De centrala 
delarna i Forssa runt sjön Uren är en värdefull kulturmiljö som representerar 
två olika miljötyper, med olika karaktär och historisk utveckling.

Forssa upplevs bäst genom en tur längsmed 
den ålderdomliga, slingrande vägen runt 
sjön Uren. Landskapet är pastoralt med 
betesmarker och ekar.
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Väster om sjön Urens dominerar ett typiskt herrgårds-
landskap med Malstanäs, Forsnäs och Sofielund som 
dominerande gods. Jordbrukslandskapet består av stora 
åkrar med ekdungar. I några områden är odlingsmarken 
mer småbruten med små dungar och åkrar. Bebyggelsen 
är koncentrerad till herrgårdsmiljöerna. Vid sidan om 
dessa ligger det en del torp i skogskanten. 

Herrgårdarna är placerade i framskjutna lägen på 
höjder invid sjön. I norr ligger Malstanäs, som blev 
säteri 1649. Huvudbyggnaden uppfördes troligen på 
1840-talet och 1905 byggdes den på med ytterligare 
en våning. Byggnaden är i trä, reverterad med fron-
tespis. Till gården hör en trelängad ekonomigård med 
byggnader från 1840 till 1860, timrade och vitmålade. 
Vid ekonomigården ligger även ett magasin och ett 
äldre bostadshus ditflyttat från den äldre mangården, 
byggnaden kan var från 1600-talet. Till miljön hör flera 
vitmålade och putsade arbetarbostäder från 1800-talet. 
Miljön är en välbevarad herrgårdsanläggning med 
prägel från 1800-talets mitt.

På ett näs som skjuter ut i Uren ligger Forsnäs, som 

ursprungligen hette Snaggesta och då låg under Malstanäs. 
Gården fick namnet Forsnäs när den bildades 1864 genom 
försäljning av Snaggesta och ytterligare några mindre 
gårdar. När gården friköptes utformades den som en herr-
gårdsanläggning med en ståtlig herrgårdsbyggnad invid 
sjöstranden. Den är uppförd runt 1860–1864 i timmer och 
reverterad, i två våningar med frontespis. Ekonomigården 
ligger invid landsvägen och domineras av traditionella, 
faluröda ladugårdar i trä som moderniserats för stordrift 
under 1900-talet. Till gården hör flera ekonomihus. Vid 
uppfarten har det anlagts en allé i sen tid. 

Sofielund hette Stora Sundby fram till 1777 och gården 
är placerad så att huvudbyggnaden är vänd ner mot 
vattnet. Huvudbyggnaden är uppförd på 1860-talet i trä 
med gulmålad panel och rika snickeridetaljer i vitt. Den 
flankeras av två faluröda flyglar i timmer, varav den ena är 
från 1774. Ekonomigården uppfördes under sent 1800-tal 
och byggdes om under tidigt 1900-tal. Byggnaderna är 
traditionella med tegeltak och faluröd fasad. Till gården 
hör även en stor maskinhall med gårdsslakteri uppförd på 
2000-talet. Bland övriga äldre byggnader märks en smedja 
och ett mejeri uppfört i tegel med ett typiskt läge invid 
sjön, för att kunna kyla mjölken.

30 Malstanäs – Sofielund – Forssa – Malsna
 ODLINGSLANDSKAP MED HERRGÅRDAR, FORNLÄMNINGSMILJÖ

På västra sidan av Uren dominerar ett böljande storskaligt landskap med herrgårdar. Här syns taket på Sofielund.
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Östra sidan av sjön Uren präglas av sockencentrum 
med kyrka och bondbyar. Byar och gårdar består av 
traditionell bebyggelse från sent 1800-tal och 1900-tal. 
Här ligger Forsaby, Näsby, Ekeby, Lilla Sundby, Malsna 
och Brosätter. I området finns flera uppodlade dal-
gångar, i den norra dalgången går Forsaån som binder 
samman Uren med Båven och i den södra dalgången 
ligger sjön Malsnaren. Området är mjukt kuperat med 
böljande åkerfält, betade hagmarker med lövträd och 
enbuskar. Höjderna är skogsklädda och avgränsar tydliga 
landskapsrum. 

Väster om Uren finns ett stort antal fornlämningar som 
visar stor formvariation och som berättar att området 
koloniserades under bronsålder och äldre järnålder. Runt 
sjön Uren förekommer ensamliggande stensättningar 
med fyllning av sten, ibland röseliknande, som antas 
höra hemma i bronsålder eller äldre järnålder. Det finns 
också små gravfält med fyrkantiga, runda och ovala 
stenrösen och stensättningar upplagda runt stora 
flyttblock. Några är skeppsformade och på några gravfält 
finns även domarringar. Dessa gravfält visar att merpar-
ten av de historiska byarna har kontinuitet bakåt i tiden 
till minst äldre järnålder. 

Till Sofielund hör ett äldre mejeri placerat invid sjökanten.

Malstanäs ligger inbäddad i lummig grönska.

Ekonomigården vid Malstanäs omfattar flera välbevarade äldre 
byggnader från 1800-talets första hälft. 
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsanläggningarna Malstanäs, Forsnäs och 
Sofielund uppförda vid mitten av 1800-talet. 

• Omfattande byggnadsbestånd vid herrgårdarna från 
1800-talet och 1900-talet.

• Byar och gårdar med äldre bebyggelse vid Forsby 
och Näsby med flera.

• Forssa kyrka med intilliggande skola, vaktmästar-
bostad och kyrkstall.

• Terränganpassat vägnät runt sjön Uren med rötter 
i förhistorisk tid. Vägens ålderdomliga karaktär 
med grusbeläggning och partier med vägbankar.

• Jordbrukslandskap med omväxlande åkrar och 
betesmark med inslag av ekar.

• Landskapsbilden är omväxlande och området 
naturskönt.

• Gravar från bronsålder till äldre järnålder på höjder 
i skogen.

• Tre fornborgar vid Uren, två ligger invid 
Kyrksundet.

• Bygravfält vid varje by runt sjön som visar att 
byarna etablerades under yngre järnålder.

På östra sidan av Uren ligger Forssa sockencentrum med kyrka från 
1200-talet, kyrkstall och skolhus. Forssa kyrka har en fin placering 
på en avsats i landskapet.

Äldre boningshus, parstuga, nära Forsssa kyrka.

Forsaby, boningshus från sent 1800-tal/tidigt 1900-tal med 
gulmålad panel, förhöjt väggliv och frontesis.
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Yngre järnåldersbygden ligger nära de äldre gravfäl-
ten men vända mot sjön Uren. Vid varje gård finns det 
ett eller flera yngre järnåldersgravfält om 20–40 gra-
var. På gravfälten finns några högar och i övrigt låga 
övertorvade stensättningar. På Sofielunds mark finns 
flera yngre järnåldersgravfält som visar på försvunna 
gårdsenheter.  

I herrgårdsmiljöer är det ofta möjligt att följa hur äldre 
förhistoriska enheter inlemmats i godset. Till miljön 
hör även tre fornborgar invid Uren. Två av dessa ligger 
på var sin sida om kyrksundet, en ligger på en udde 
söder om Ekeby. Fornborgarna dateras till 500-talet 
och gemensamt för dem är att de ligger tätt inpå sjön 
på höga berg med vid utsikt. Borgarna vid Uren och 
Kyrksundet i synnerhet utgör en spännande miljö och 
det är lätt att förstå att de varit mycket viktiga platser 
på 500-talet. 

Forssa kyrka ligger på en markant höjd vid Forsaån. 
Kyrkan daterar sig till slutet av 1200-talet eller början  
av 1300-talet och har till stora delar bevarat sin med-
eltida prägel och saknar torn. På 1700-talet förlängdes 
sakristian och år 1708 försågs kyrkan med ett högkor 
med gravvalv under. Vid sidan om kyrkan står en 
klock stapel från 1700-talet. Till kyrkomiljön hör en före 
detta skola från 1848, en kyrkovaktmästarbostad från 
år 1900 och ett kyrkstall från 1800-talet. Bebyggelsen 

ATT TÄNKA PÅ

• Forssa kyrka och kyrkogård är skyddade enligt KML.
• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Herrgårdsmiljöernas karaktär och uppdelning av 

mangård och ekonomigård ska bevaras.
• Bebyggelsen ska underhållas så att dess karaktär 

består.
• Gårds- och bybebyggelsens karaktär ska värnas.
• Nybyggnationer och tillbyggnationer utformas 

med hänsyn till befintlig bebyggelse när det gäller 
skala, form och materialval. 

• Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. 

• Ny bebyggelse placeras inte mitt i det öppna 
odlingslandskapet.

• Odlingslandskapet och de lövträdsdominerade 
hagmarkerna brukas så att den öppna karaktären 
består. 

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Det terränganpassade vägnätet ska underhållas så 

att det behåller sin karaktär med mötesplatser och 
grusbeläggning.

är i trä, faluröd med en fin placering i landskapet och är 
väl sammanhållen.

I området finns flera äldre, välbevarade och traditio-
nella bebyggelsemiljöer med rödfärgade boningshus 
och ladugårdar med tegelklädda sadeltak. Bebyggelsen 
vid Kyrkbol, Lilla Sundby, Näsby och Forsaby omfattar 
boningshus från andra hälften av 1800-talet, några är 
putsade, några med rödfärgad panel. I Forsaby har ett 
av boningshusen gulmålad panel. Ekonomihusen är 
från sent 1800-tal och 1900-talets första hälft. Merpar-
ten av byggnaderna är faluröda med sadeltak.

Fornlämningsmiljön öster om Uren är något annor-
lunda än på västra sidan om sjön. I området finns 
några ensamliggande stensättningar vid Näsby och 
Hässel ängen, och en hällristning. Lämningarna visar att 
det funnits boplatser i området under bronsålder och 
äldre järnålder. Områdets mest betydande gravfält från 
yngre järnålder ligger på Ekeby mark med närmare 80 
gravar. Vid Forsaby, Näsby och Malsna finns ytterligare 
yngre järnåldersgravfält som visar att dessa byar har ett 
ursprung i förhistorisk tid. Områdets fornborgar disku-
teras i samband med fornlämningarna väster om sjön. 
Tillsammans visar fornlämningarna runt Uren att den 
västra sidan tycks ha blivit fullt koloniserad redan under 
bronsålder och under äldre järnålder har hela området 
runt Uren varit bebott. 

Vägen har en ålderdomlig karaktär och slingrar sig fram genom ett 
omväxlande landskap.
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Blacksta socken

31. Blackstaby – Fyrby 
32. Gryt – Tuvekärr – Stäringe 



Blacksta socken 193

Blacksta socken

Blacksta socken som är en av kommunens minsta socknar är en utpräglad 
jordbruksbygd. Sockencentrum och flera av de större byarna ligger utmed 
en höjdrygg som delar in socknen i två jordbruksområden. Den södra 
delen sluttar ned mot sjön Långhalsen i söder medan den norra delen 
har karaktär av en jordbruksslätt. Den östra delen av socknen består av 
skogsbygd med några små uppodlade dalgångar. I närheten av kyrkan med 
sockencentrum ligger Balcksta by, Bjudby, Hovby, Näsby, Kulsta, Trinkesta 
och Fyrby, alla byar som bestått av flera gårdar. I skogsmarken ligger flera 
torp som hört till den centrala jordbruksbygdens gårdar. Genom området 
går två landsvägar, väg 221 som binder samman Flen med Nyköping och 
en äldre landsväg från Årdala till Vadsbro. Vägarna möts vid Bjudby.

I socknen finns två herrgårdar som ligger avskilt från den centrala bygden. 
Ekenäs herrgårdsmiljö ligger i sydväst på ett näs mellan Vadsbrosjön och 
Långhalsen. Gryt ligger i sydost en udde i Långhalsen. 

Socknens yta är 27 km2 och år 2000 fanns det drygt 200 skrivna i socknen. 
Blacksta var egen landskommun fram till 1952 då den gick upp i Bettna kom-
mun som sedan anslöts till Flens kommun 1971. Blacksta ligger i Oppunda 
härad. I området finns en värdefull kulturmiljö som också är riksintresse-
område för kulturmiljövården. Ekenäs herrgård och Gryts herrgård ingår i två 
olika kulturmiljöer som beskrivs under Bettna respektive Årdala socknar.

En solitär ek på vägen mot Stäringe.
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I Blacksta finns det ett stort antal fornlämningar och 
fornfynd från stenålder fram till historisk tid. I området 
har det hittats yxor som berättar att området befolkades 
så snart som landhöjningen torrlade de högsta delarna. 
De högre delarna av området ligger på nivåer mellan 
30 och 45 meter över havet och blev land i slutet 
av äldre stenålder. Yxorna berättar att det bör finnas 
flera boplatser i området från yngre stenålder, den tid 
då jordbruket inleddes och människor blev bofasta. 
Bronsålder märks genom några stora rösen i Näshagen, 
vid Långhalsens strand söder om Trinkesta. I övrigt finns 
enstaka stensättningar som visar att det funnits flera 
bosättningar i området under bronsålder.

Under järnålder börjar den bygd vi ser idag att växa 
fram. I området finns ett stort antal bygravfält med 
gravar som visar på kontinuitet från äldre järnålder 
till yngre järnålderns höggravfält. Gravfält märks vid 
Kulsta, Näsby, Hovby, Bjudby, Blacksta, Trinkesta, Fyrby 

och Näsby. De visar att byarna etablerades under äldre 
järnålder och att bebyggelsen levt vidare på samma 
plats. Namnskicket med -by och -sta-namn har av den 
senaste forskningen förts tillbaks till äldre järnålder. 

Vid övergången till yngre järnålder, på 500-talet anlades 
tre fornborgar runt Blacksta. Hovby skans och Högvalla 
fornborg ligger på höga berg invid Långhalsen. En ligger 
norr om Kulsta vis Sköttsletorp och överblickar den norra 
delen av bygden. Fornborgarna vid Långhalsen har mycket 
strategiska lägen och övervakar viken in till Blacksta. 

Under yngre järnålder ökar antalet gravar på gravfälten 
och det uppförs stora gravhögar i området. Vid varje by 
har det anlagts storhögar, och största av alla är Kung 
Blackes hög på ett gravfält vid Blacksta gård. Högen är 
30 meter i diameter och närmare fyra meter hög. Den 
är en av de största högarna i Södermanland. Storhögar 
av denna typ brukar dateras till 600-900-talet. Vid 
Bjudby har det funnits ytterligare en storhög som nu är 
bortodlad. Storhögarna och antalet gravfält och deras 
utformning visar att Blacksta varit en stormannabygd 
med rika gårdar under yngre järnålder. 

Genom området går en landsväg i öst-västlig riktning 
tätt inpå gravfälten i Blacksta och Bjudby. Landsvägen 
kantas av runstenar och fortsätter österut mot Stäringe 
– Årdala och Husby-Oppunda. Västerut forsätter den till 
Vadsbro och Sköldinge. Vägen binder samman miljöer 
med stora yngre järnåldersgravfält och runstenar samt de 
tidigmedeltida kyrkorna. Utmed vägen finns även flera 
milstolpar. Väster om Bjudby möter den en nord-syd- 
gående landsväg. Utmed båda vägarna står flera runste-
nar som kan ses som markörer vid entrén till Blacksta-
bygden. Vid Bjudby finns tre exceptionella runstenar 
med mycket konstfulla inristningar som nämner Torstens 
släkt som var av länsadelsbörd. En av dem nämner 
England och berättar på så vis om resor i västerled. Här 
finns också spår av en hålväg, en ridväg från järnåldern. 
Fornlämningarna, gravhögar och manifesta runstenar, 
visar på ett maktcentrum vid Bjudby och Blacksta.

Vid Fyrby finns en ristning på ett stort flyttblock 
tätt inpå vägen och vid Trinkesta har det funnits en 

31 Blackstaby – Fyrby (D 39)
 ODLINGSLANDSKAP MED BYAR, FORNLÄMNINGSMILJÖ

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Landskapsbilden med fornlämningar och byar i ett 
öppet jordbrukslandskap.

• Fornlämningarna och utblickar mellan dessa.
• Fornlämningsområdet i Näsby hage med 

kontinuitet från bronsålder till vikingatid.
• Fornborgarna i området, Hovby skans, Högvalla 

och Sköttsletorp fornborgar.
• Höggravfält och runstenar som visar på en 

vikingatida stormannaklass.
• Kung Blackes hög och bygravfält vid varje by 

med högar och stensättningar som speglar yngre 
järnålderns stormannaklas.

• Vägar som bevarat sin sträckning sedan järnålder 
med runstenar och gravfält tätt inpå vägen.

• Blacksta romanska kyrka med sockencentrum.
• Byarnas oskiftade struktur och bebyggelsens 

sammanhållna karaktär omgivna av öppen 
åkermark.

• Ålderdomliga och välbevarade bebyggelsemiljöer 
vid Fyrby, Trinkesta, Kulsta, Bjudby, Hovby, 
Blacksta och Näsby.
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nu försvunnen runsten. Vid Trinkesta fann man på 
1800-talet en vikingatida silverskatt med främst mynt 
från Ethelred den II som betalade danagälder mellan 
åren 992 och 1012. Näshagen vid Långhalsens strand 
saknar bebyggelse idag men i området finns flera stora 
gravfält som visar på en omfattande bosättning med 
kontinuitet från bronsålder fram till yngre järnålder.

Blackstas särställning märks inte bara genom Kung 
Blackes hög. Det var också på Blackstas mark som 
kyrkan uppfördes mitt på ett förhistoriskt gravfält. 

Blacksta kyrka är från 1100-talet och ett fint exempel 
på en tidigromansk kyrka. Kyrkan fick sin nuvarande 
utformning under senmedeltid då det även tillkom en 
sakristia. Även om kyrkan genomgått en del ombygg-
nationer, under en period fanns ett vapenhus, så har 

kyrkan bevarat en ålderdomlig prägel. Kyrkan omges 
av en mur med stiglucka och vid sidan står en tjärad 
klockstapel från 1732. Vid kyrkomiljön och sockencen-
trum finns ett äldre sockenmagasin och en rödmålad 
skolbyggnad från tidigt 1900-tal, i jugendstil.

Jordbruksbygden präglas av byar som ligger utmed 
landsvägen på låga höjder eller på tydliga avsatser i det 
öppna odlingslandskapet där de bildar tydliga land-
märken. Den öppna odlingsmarken gör det möjligt att 
uppleva fornlämningarnas samband med varandra och de 
historiska byarna.

Gårdarna i Blacksta har brukats av självägande bönder 
och flera byar, Hovby, Bjudby, Kulsta och Fyrby är till 
stora delar oskiftade med välbevarad bystruktur från 
tiden före 1800-talets skiften. Byarna har bestått av två 

Blacksta kyrkomiljö har bevarat en ålderdomlig karaktär med stiglucka (takförsedd port) och klockstapel.

På Bjudbys mark står flera av områdets runstenar. På stenarna omnämns vikingatida stormän av länsadelsbörd och en ung kämpe som reste till 
England. En ristning är utförd på ett flyttblock på Fyrby mark. Norr om vägmötet Backstavägen – väg 221 står ytterligare en runsten nära ett 
troligt broläge. Gemensamt för samtliga runstenar i området är att de står nära vägarna. En av stenarna, i mitten ovan, döljs av buskage.
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196 Värdefulla kulturmiljöer

till tre gårdar med undantag av Trinkesta som varit kyrko-
herdeboställe. Bebyggelsen ligger kvar på de historiska 
bytomterna och domineras av mangårdshusbyggnader 
från sent 1800-talet och ekonomihus från 1900-talet. 

I området finns flera äldre kulturhistoriskt intres-
santa byggnader och miljöerna har stora kulturhistoriska 
värden. I Kulsta, Bjudby och Trinkesta är bebyggelsen 
delvis ålderdomlig utan inslag från nyare tid. Gårdarna 
i Kulsta har liknande mangårdshus, rödfärgade med 
fronte spis och vita snickerier. Vid Fyrby finns det par-
stugor i två våningar, med reverterad fasad. Ett av husen 
är ett ålderdomligt lerhus, här finns också timrade bodar. 
Vid Trineksta finns det flera generationers bostadshus, 
faluröda med vita snickerier. De två gårdarna i Bjudby 
har likartad gårdsstruktur med liknande mangårdshus. 
Vid Näsby har bebyggelsen säterikaraktär med arbetarbo-
städer längs uppfarten. Jordbruksbygden på norra sidan 
av Långhalsen med bondbyar kan ställs mot den södra 
sidan av Långhalsen där herrgårdsmiljöer dominerar. 

Blacksta är idag en livaktig jordbruksbygd med 
flera lokala företag och olika verksamheter, bland 
annat märks Blacksta vingård, Södermanlands första 
vinproducent.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för kulturmiljö- 
vården

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt KML.
• Områdets höggravfält och runstenar bör betas och 

vårdas så att de kan upplevas.
• Den gamla landsvägen med runstenar ska under-

hållas på ett sådant sätt att fornlämningarnas 
samband med vägen är tydligt.

• Blackstavägens smala och terränganpassade 
karaktär består.

• De oskiftade byarnas bebyggelsestruktur och roll 
som landmärken ska vidmakthållas. 

• Ny bebyggelse placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och utformas med hänsyn till denna 
när det gäller skala, material och färgsättning.

• Tillbyggnationer ska övervägas noga och under-
ordnas befintlig bebyggelse.

Kulsta är en välbevarad bymiljö med oskiftad karaktär, där det är 
möjligt att uppleva hur gårdarna ligger kant i kant med varandra.

Vid Blacksta gård, nu vingård, märks en äldre magasinsbyggnad.

Manhusen i Kulsta har frontespis och är faluröda med vita snickerier. Ålderdomlig mangårdsbyggnad vid Fyrby.
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Ett av två ålderdomliga mangårdshus i Fyrby.

 Vid Blacksta gård ligger Kung Blackes hög, en av de största högarna i länet.
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Den östra delen av Blacksta socken och den västra delen 
av Årdala har strand mot Långhalsen, en strand som 
sluttar brant ner mot vattnet och på flera platser så 
skjuter det ut uddar i Långhalsen. Mellan höjderna finns 
smala vikar där bebyggelsen ligger.

 
På vart enda bergskrön utmed Långhalsens norra strand 
ligger det rösen eller stensättningar från bronsåldern. 
Längre ner i sluttningarna ligger det gravar från yngre 
bronsålder och äldre järnålder. Både rösen och sten-
sättningar uppvisar stor formrikedom, de är runda och 
kvadratiska med olika detaljer. I området finns också 
resta stenar från äldre järnålder. Gravarna visar att fanns 
boplatser i varenda vik redan under bronsålder. Bosätt-
ningarna kan antas ligga nedanför bergen med utsikt 
över vattnet och dåtidens betade strandängar. Ekono-
min baserades på boskapshjordar och små åkrar uppe i 
sluttningarna på lätta jordarter. 

Fornlämningar från yngre järnålder är färre vilket antyder 
att delar av området avfolkades för att återkoloniseras 
under medeltid. På en höjd invid Månsjön ligger en 
fornborg som ska ses i samband med fornborgar i Forssa 
vid Uren och fornborgarna utmed Långhalsens vattensys-
tem. Vid Stäringe fnns en tydlig yngre järnåldersmiljö. 
Här finns tre runstenar i parken, två hör till gården som 
ligger invid en å. En ska komma från Sannerby i Årdala. 
En av gårdens runstenar är en så kallad Ingvarssten som 

berättar om Ingvar Vittfarnes resa i österled. Stenen är 
mer än två meter hög med en inskription som säger: Ger-
vad och Anund och Otam läto resa stenen efter Byrsten, 
sin broder, som var österut med Ingvar, en rask yngling, 
son av Livö. I området finns också flera stora gravhögar 
och två gravfält som kännetecknar yngre järnålderns 
stormannamiljöer. Fornlämningsbilden antyder att det 
fanns två stora gårdar i området under vikingatid.

Under medeltid tycks det ske en återkolonisation av 
Långhalsens norra strand. Här finns flera ortnamn som 
slutar på –torp, -kärr och –hult som ofta hör samman 
med medeltida kolonisation. Under medeltid etablerades 
även sockengränsen i området. 

Bebyggelsen domineras av Gryt, Kallvik och Tuvekärr 
invid Långhalsen och i södra kanten av Uren ligger 
Rävsnäs och Stäringe. I området finns också flera små 
gårdar och torp som hör till de större gårdarna. 

Gryt blev säteri 1635, en ställning som snart övergick 
till vanligt frälsehemman. Gården har idag karaktär av en 
mindre herrgård med bebyggelse från 1700–, 1800- och 
1900-talen. Huvudbyggnaden är i trä med gulmålad 
fasad och en pelarförsedd fronton. Till miljön hör en 
trädgård som vänder sig ut mot Långhalsen och flera 
faluröda arbetarbostäder och ekonomibyggnader från 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Tuvekärr var tidigare en by om två gårdar som slogs 
samman till en enhet i början av 1800-talet. År 1812 
uppfördes en ståndsmässig mangårdsbyggnad som bygg-
des om på 1930-talet. Huvudbyggnaden har gulfärgad 
panel, gråa och okragula snickerier samt en rad med 
takkupor i det brutna taket. Till gården hör också flera 
äldre välbevarade, faluröda ekonomihus, bland annat ett 
i timmer. 

Stäringe blev säteri 1619. Innan dess fanns där en by 
som förstördes genom en brand. Gårdens säterifrihet gavs 
av änkedrottningen Christina i samband med att hon lät 
uppföra sitt slott vid Vibyholm, för att få ett ståndsmäs-
sigt grannskap. 

32 Gryt – Tuvekärr – Stäringe
 ODLINGSLANDSKAP MED HERRGÅRDAR, VÄGMILJÖ OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER

Vid Stäringe finns två runstenar, den högra är en Ingvarssten.
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Rösen och stensättningar från bronsålder och äldre 
järnålder på bergen längsmed Långhalsens strand.

• Stora gravhögar, runstenar och yngre järnålders-
gravfält vid Stäringe samt en fornborg.

• Herrgårdslandskap vid Gryt, Tuvekärr och framför 
allt Stäringe.

• Gryts herrgårdsmiljö med ålderdomlig mangårds-
byggnad och flera äldre välhållna byggnader.

• Tuvekärr herrgårdsmiljö med äldre byggnader från 
1800-talet.

• Stäringe herrgårdsanläggning med mangård 
uppförd på 1830-talet. Till miljön hör huvud-
byggnad, flyglar och omgivande park och träd-
gård med bland annat ett orangeri. Ekonomigård 
med en äldre stallbyggnad. Genomtänkta 
planläggningar som bildar en fin helhet.

• Rävsnäs med traditionell bebyggelse och Rävsnäs 
skola med snickarglädje.

• Landsbygdens bebyggelse är traditionellt 
utformad i trä, faluröd med vita snickerier och väl 
inpassad i landskapet.

• Storskalig åkermark med någon utgård och torp i 
skogsbrynen.

• Beteslandskap med solitära ekar och ädelövskog.
• Vägar med terränganpassad karaktär och 

för historiskt ursprung.
• Allékantade vägavsnitt vid Gryt och Stäringe.

Stäringe mangård uppfördes på 1830-talet och ligger inbäddad i en lummig park.

Till miljön vid Stäringe hör flera allékantade vägpartier.

Stäringe ekonomigård omfatttar ett stort antal byggnader med olika 
funktioner, merparten är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
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trädgård och park. I norr ligger ekonomigården med flera 
ekonomibyggnader från olika tidsperioder. Här finns bland 
annat en gulputsad stallbyggnad med vita, rusticerade 
hörn och ytterligare ålderdomliga uthus. Under 1900-talet 
har det tillkommit moderna ekonomibyggnader. Runt 
herrgården finns utgårdar, till exempel Äng med abetar-
bostad och flera torp där åkermarken möter skogen.

Nordväst om Stäringe ligger Rävsnäs med bebyggelse 
från 1860-talet. Rävsnäs huvudbyggnad har faluröd 
panel och frontespis. Till gården hör statarbostäder upp-
förda i liknande stil. Invid gården ligger Rävsnäs skola 
från sekelskiftet med faluröd panel och vit snickarglädje. 
I övrigt domineras bebyggelsen i området av mindre 
gårdar och torp varav flera hört till de större gårdarna. 
Bebyggel sen är från 1800-talet och tidigt 1900-tal, 
ibland med frontespis, panelade och faluröda med vita 
snickerier. 

Området hålls samman av en väg som går från Årdala till 
Blacksta, en väg med förhistoriska rötter som slingrar 
sig fram genom landskapet. Vägmiljön har bevarat 
sin terränganpassade karaktär även om den bitvis har 
asfaltsbeläggning. Öster om Stäringe finns ett antal 
hålvägar, förhistoriska ridvägar som visar hur vägen 
passerat över en höjd istället för att följa Urens strand. 
Vid Gryt och Stäringe kantas vägen av alléer som bidrar 
till upplevelsen av herrgårdsmiljöerna.

Herrgården ligger mitt emellan sjöarna Uren och Månsjön, 
invid en å. Kanske är de runstenar som finns lämningar 
efter en runstensbro. Corps de logi är uppförd 1839, 
enligt ritningar av arkitekten Axel Nyström, i sten i två 
våningar med ett mittparti i tre våningar, flankerad av 
två flyglar i en våning uppförda i trä, eventuellt kan 
de vara från 1600-talet. Huvudbyggnad och flyglar är 
ombyggda i nyklassicistisk stil. Mangården omges av en 

ATT TÄNKA PÅ

• Fornlämningar är skyddade enligt KML.
• Herrgårdsmiljöernas bebyggelsestruktur med 

indelning i mangård och ekonomigård ska bevaras. 
• Enskilda byggnader ska underhållas så att deras 

karaktär består.
• Eventuella behov av komplementbyggnader eller 

tillbyggnader ska övervägas noga och underordnas 
den befintliga bebyggelsens placering och 
karaktär. 

• Nya byggnader och tillbyggnationer ska anpassas 
avseende skala, materialval och utförande.

• Det öppna odlingslandskapet och betesmarkerna 
ska brukas så att den öppna karaktären består.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Vägnätet ska underhållas och bibehålla sin 

slingrande terränganpassade karaktär.

Vägen har en ålderdomlig karaktär och slingrar sig fram, vid Rävnäs kantas den av en kraftig stenmur.
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Äng är en utgård till Stäringe med lada och arbetarbostad. 
Äng ligger mitt i produktionsmarken.

Vid Stäringe gård finns en äldre stallbyggnad med en fint  
utformad gavel. 

Gryt är en mindre herrgårdsanläggning med huvudbyggnad, troligen från 1700-talet.
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Årdala socken

33. Vibyholm – Årdala 
34. Simora – Mälby – Sibro
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Årdala socken

I sydöstra delen av Flens kommun ligger Årdala socken som omges av sjöarna 
Båven och Uren. Området består av flera uppodlade dalgångar som går i 
syd-västlig till nord-ostlig riktning och som mynnar ut i Båven eller Uren. 
Mellan dalgångarna finns höglänta skogsområden där bergskrönen går upp 
till 50 meter över havet. Terrängen tillsammans med sjöarnas flikiga stränder 
har skapat en mjukt kuperat odlingslandskap. I anslutning till de två gods 
som dominerat socknen, Vibyholm och Stäringe finns det områden med stora 
åkrar som formats av godsens stordrift. Områdets ägostruktur gör att det 
finns många torp och små jordbruk i de mindre dalgångarna och i skogs-
marken. Genom området går Malmköpingsåsen i nord-sydlig riktning och i 
ansutning till denna går väg 53. Från Årdala kyrka går två äldre landsvägar 
till Forssa kyrka och Blacksta kyrka. I söder går en väg österut mot Lid. 

 
Årdala kyrka med sockencentrum ligger i den nordöstra delen, inte långt från 
Vibyholms slott. Socknens yta är cirka 80 km2 och år 2000 var 287 skrivna i 
socknen. Årdala var en egen landskommun fram till 1952 då den slogs sam-
man med Sparreholm för att inkorporeras med Flens kommun 1971. Socknen 
har administrativt hört till Villåttinge härad. I området finns fyra värdefulla 
kulturmiljöer, varav två också ingår i andra socknar. Ett av dem, Vibyholms 
slott med Årdala sockencentrum är riksintresseområde för kulturmiljövården.
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Vibyholms slottsmiljö uppvisar ett odlingslandskap 
som formats av storgodsdrift från 1600-talet till idag. 
Miljön uppvisar kontinuitet bakåt i tiden till rika 
fornlämningsmiljöer från bronsålder till medeltid som 
speglar bebyggelsens utveckling. 

Under bronsålder koloniserades området. På bergs-
krönen finns rikligt med rösen och stensättningar från 
bronsålder och äldre järnålder. Bland gravar som date-
ras till äldre järnålder märks kvadratiska stensättningar 
och domarringar.  Från övergången till yngre järnålder 
finns två fornborgar som hör till 500-talet. De har haft 
strategiska placeringar på höga berg på öar i Båven. De 
är urtypen för farledsborgar med långa utblickar över 
Båvens vatten. Den norra på ön Fyrsten har en mycket 
kraftig mur och är uppförd i en skärningspunkt mellan 
flera fjärdar så att den haft överblick över farlederna 
mot söder, nordost och nordväst. Båda fornborgarna 

uppvisar partier med kallmurade murar. De har också 
överblickat inloppen till Gårdsfjärden vid Vibyholm. 
Namnet Viby, anger att det funnits ett Vi, en helig 
offerplats i området under yngre järnålder.

Vid Viby, Näsby och Sälby finns det flera gravfält med 
gravar från äldre till yngre järnålder. Gravarna uppvisar 
stor formrikedom och på gravfälten finns ett stort antal 
vikingatida högar. Flera högar är mycket stora, upp till 
20 meter i diameter. Gravfältet vid Vidbynäs Grindstuga 
omfattar mer än 130 gravar. Vid Näsby heter en hög 
Urdals hög. 

I området finns även en äldre färdväg parallellt med 
väg 53, som går tätt inpå gravfälten. Fornlämningarna 
och ortnamnen visar på en vikingatida stormannabygd 
med Viby, Skälby och Näsby som viktiga enheter. 

33 Vibyholm – Årdala (D 37)
 SLOTTSLANDSKAP, FORNLÄMNINGSMILJÖ

Vibyholms slott uppfördes av Karl IXs änkedrottning. Sitt nuvarande utseende fick slottet 1789. Här syns Eric Dahlbergs avbildning 
i Suecia Antiqua et Hodierna på 1660-talet. Bilden visar det äldre renässanspalatset uppfört på 1600-talet.
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Under medeltid uppfördes Årdala kyrka. De äldsta 
delarna från 1100-talet visar på en romansk kyrka. På 
1300-talet förlängdes kyrkan och försågs med sakristia. 
Under 1700- och 1800-talen har det skett ytterligare 
ombyggnationer. Vid kyrkan ligger ett ålderdomshem 
och ett kyrkstall. Kyrkbyn övergavs när byn gick upp i 
Vibyholm när säteriet bildades. 

På 1570-talet blev Hertig Karl ägare till Viby by. Han 
anlade Wibyholm som centrum i förvaltningsområdet 
Wibyholms län, mitt i hertigdömet Södermanland. Efter 
Karl IXs död (tidigare hertig Karl) blev Vibyholm säte för 
änkedrottningen Kristina. Flera närliggande byar, Viby, 
Näsby och Skälby liksom prästgården Kobo införlivades 
med godset. Viby och Näsby övergivna bytomter och 
Skälby visar på bebyggelse och ägande i området före 
godsbildning

På 1620-talet lät änkedrottningen uppföra ett spekta-
kulärt renässansslott på en holme i Båven. På 1720- och 
30-talen byggdes slottet om efter att ha kommit i släkten 
Bondes ägo. Sin klassicistiska stil fick slottet 1789 när 
det byggdes om efter C.C. Gjörwells ritning. Slotts holmen 
är terrasserad och på 1800-talet fick slottet en romantisk 
park med en grotta uppförd av äldre byggnadsmaterial. 
Slottet nås genom en ekallé och en lång bro. Till Djurön 
där det anlades en stor trädgård och naturpark på 1800-
talet enligt dåtidens ideal leder ytterligare en lång bro. 
På fastlandet ligger ekonomigården med ar betarbostäder 
uppförda på 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

Odlingslandskapet domineras av stora åkrar omgivna 
av ängs- och hagmarker med ekar. Det speglar 
1800-talets långt genomförda stordrift med utgårdar, 
en stor andel statare och små torp. I början av 1900-
talet hörde det ett 40-tal arrendegårdar till Vibyholm. 
På höjderna i områdets västra och södra delar ligger 
flera små torp och gårdar. Torpen har välbevarad 
ålderdomlig bebyggelse från 1700- och 1800-talet. 
Vid Skälby som var säteri under en period finns en stor 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Vibyholms slott som representerar stora arkitekto-
niska och konstnärliga värden.

• Slottsmiljö på ö i Båven med allékantade 
tillfartsvägar, ekonomigård och park.

• Slottslandskap med storskaligt odlingslandskap, 
enstaka utgårdar i den öppna åkermarken, torp i 
skogsbrynen och statarbostäder som speglar olika 
delar och epoker av godsets drift.

• Betesmark med ädellövskog och äldre landsväg  
på åsen.

• Sockencentrum med medeltida kyrka och när-
liggande Sigfridslunds skola.

• Fornlämningsmiljöer från bronsålder till medeltid 
och deras inbördes sammanhang som visar på 
bebyggelseutvecklingen och hur marken successivt 
tagits i anspråk fram till godsets avhysning av byar.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för kulturmiljö- 
vården.

• Slottslandskapets bebyggelsestruktur med huvud-
gård, gårdar, torp och statarbostäder från olika 
tidsskeden ska underhållas så att de finns kvar och 
kan berätta om godsets drift och organisation. 

• All bebyggelse bör behandlas med stor varsamhet. 
Eventuella nybyggnationer ska underordna sig 
befintlig bebyggelse och anpassas i stil, skala och 
material. Ny bebyggelse placeras med hänsyn till 
befintlig bebyggelse och på ett sådant sätt att det 
öppna odlingslandskapet består.

• Det öppna odlingslandskapet är bärande för 
förståelsen av godsets drift och upplevelsen av 
godsens olika delar. 

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre vägsträckningar kantade av alléer ska 

underhållas.
• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Kyrka och kyrkomiljö är skyddade enligt KML.

Skälby skola från 1927. Sigfridslunds skola är från 1826. 
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ladugård och en huvudbyggnad från 1880-talet som 
rymt ett gårdsmejeri och åtta–nio statarlägenheter. 
Miljön vid Skälby speglar statarsystemet. Vid Skälbynäs 
finns en påkostad inspektorsbostad uppförd i nygotisk 
stil. På godsets mark finns även rester av tegel- och 
kalkugnar. 

Väster om Årdala kyrka ligger Sigridslunds skola från 
1826 i klassisk arkitekturstil med två böjda längor 
och två små fyrkantiga flyglar. Intill ligger ett internat, 
Carlslund, en putsad byggnad från 1842. Till Sigridslund 
hör en märklig och sorglig historia. Skolan uppfördes 
till minne av godsherre greve Bondes dotter Sigrid 
som avlidit. Vid invigning av skolan kom grevens son 
att dödas när de sköt kanonsalut. Sonen Carl har gett 
namn till internatet Carlslund. Framför skolan står 
en minnessten över de två barnen. Vid Skälby finns 
en jugendinspirerad skola från 1927 som idag är 
privatbostad. 

Vibyholm berättar om framväxten och utvecklingen 
av ett kungligt gods. Det speglar också förändringar 
i den ekonomiska organisationen med en övergång 
från arrendegårdar och torp till stora ladugårdar med 
statarbostäder och mejerier. I slutet av 1800-talet fick 
animalieproduktionen en ökad betydelse och mejeri-
produkter producerades för avsalu. 

Minnessten över Greve Bondes döda barn Sigrid och Carl vid 
Sigridslunds skola.

Parallellt med dagens väg 53 går den äldre landsvägen som kantas av 
stora gravfält från yngre järnålder.

Vid Näsby finns det kvar en äldre parstuga på bytomten. 
Övriga gårdar är avhysta.

Årdala kyrka ligger på en hög höjd omgiven av ett kyrkstall 
och ett före detta ålderdomshem.
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I sydöstra delen av Årdala invid Båvens södra strand 
finns ett mjukt kuperat odlingslandskap med omväxlande 
åker och betesmark med äldre välbevarade gårdsmiljöer. 
I sluttningarna finns även områden med hävdad betes-
mark, hassel och lövträd. Genom området går väg 53 i 
nord-sydlig riktning och vid Sörby i söder går vägen till 
Lids kyrka via Sibro. Väster om och parallellt med dagens 
väg 53 finns det kvar sträckor av 1600-talets landsväg.

Gårdar och torp är placerade på höjder i landskapet eller 
på avsatser i brytzonen mellan skog och åker. De länkas 
samman av terränganpassade grusvägar som slingrar sig 
fram genom landskapet. Tillsammans skapar bebyggelse, 
vägnät och det kuperade öppna odlingslandskapet en 
varierad och pastoral landskapsbild.

Bebyggelsen har ålderdomlig karaktär och merparten 
av byggnaderna är från 1800-talet. Många byggnader 
är timrade och klädda med faluröd panel samt försedda 
med vitmålade snickerier och traditionella sadeltak med 
tegel. Manbyggnaderna är relativt små och ofta försedda 
med verandor. 

Vid Mälby och Simora Övergård finns välbevarade gårds-
miljöer med ålderdomliga boningshus. Vid Sibro finns en 
kvarnbyggnad från 1933 som idag är privatbostad och 
vid Sibrostugan finns en välbevarad parstuga.

34 Simora – Mälby – Sibro
 ODLINGSLANDSKAP MED GÅRDAR OCH TORP

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Småbrutet odlingslandskap med hävdad hagmark.
• Grusvägar med terränganpassad karaktär.
• Små gårdar och torp som är placerad på höjder 

och avsatser i terrängen invid skogskanten. 
Bebyggelsen är väl inpassad i landskapet och 
domineras av byggnader från 1800-tal och tidigt 
1900-tal, ofta med faluröd panel och vita snickerier. 

• Sibro kvarn från 1933.

ATT TÄNKA PÅ

• Det småbrutna odlingslandskapet med betade 
hagmarker ska brukas så att dalgångarnas öppna 
karaktär består.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Vägnätets karaktär ska underhållas, och kurvor ska 

inte rätas ut.
• Bebyggelsens placering i landskapet, skala samt 

materialval och färgsättning ska vara utgångspunkt 
vid eventuella tillbyggnationer och nybyggnationer.

Området är mjukt kuperat och gårdar och torp ligger fint inplacerade 
i landskapet i gränsen mellan skog och åker.

Sibro kvarn uppförd år 1933 är idag privatbostad, och kan ses som 
en påminnelse om den vattendrivna verksamheten.
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Bettna socken

35. Ekenäs – Gripensnäs – Ålspånga – Sjövik 
36. Bettna med Skaresta – Sittuna – Viby 
37. Tolmon 
38. Broby 
39. Åkerö 
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Bettna socken

Bettna socken ligger i södra Flen och är en utpräglad jordbruksbygd med 
herrgårdar, byar och små gårdar. Socknen ligger omgiven av sjöar, Lång-
halsen i norr och öster samt Yngaren i söder. I socknens inre delar finns 
två stora höjdområden som präglas av skogsmark och gles bebyggelse. 
Områdets herrgårdar, Gripensnäs, Ålspånga, Sjövik, Åkerö och Broby ligger 
i framträdande lägen invid sjöstränderna medan det övriga odlingslandska-
pet präglas av traditionell jordbruksbebyggelse. Bettna kyrka och socken-
centrum ligger centralt i bygden. 

Under sent 1800-tal anlades TGOJ-banan och Bettna fick en station någon 
kilometer söder om kyrkan. Vid stationen växte Bettna samhälle fram under 
sent 1800-tal. Genom området går väg 221 som binder samman Flen med 
Nyköping och väg 52 som går från Nyköping till Katrineholm. Tidigare låg 
vägskälet inne i Bettna samhälle, idag har trafiken dragits förbi samhället. 
Socknens yta är cirka 80 km2 och år 2000 bodde det nästan 1 000 personer i 
området. Bettna var en egen landskommun fram till 1971 då den gick upp i 
Flens kommun. Socknen har administrativt tillhört Oppunda härad. I områ-
det finns fem värdefulla kulturmiljöer, varav två fortsätter in i andra socknar. 
Två av dem, Åkerö och Tolmon är riksintresseområde för kulturmiljövården. 
Tolmon ingår i Eriksbergs riksintresseområde i Katrineholms kommun.

Allé vid Ålspånga.
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35 Ekenäs – Gripensnäs – Ålspånga – Sjövik
 HERRGÅRDSLANDSKAP INVID SJÖAR

Mellan Vadsbrosjön i norr och Långhalsen i söder breder 
det ut sig ett herrgårdslandskap med flera betydande 
herrgårdsmiljöer invid vattnet. Området präglas av stora 
åkerarealer, ekdungar, alléer och herrgårdsmiljöer med 
trädgårdar och parker med ädellövskog.

Ekenäs ligger på landtungan mellan Vadsbrosjön och 
Långhalsen invid den å som binder samman sjöarna. 
Gården är känd från 1400-talet under namnet Troxta. 
Mangården omfattar ett flertal byggnader i ljus puts där 
corps de logi uppfördes i början av 1700-tal. Byggnaden 
fick sitt nuvarande utseende i nationalromantisk stil 
1905. Till mangården hör en stor växthusanläggning 
och ett magasin från tidigt 1800-tal. Ekonomigården 
omfattar flera byggnader i trä från 1800-talet, samtliga 
faluröda med vita snickerier. Vid ån ligger Ekenäs kvarn, 
en välbevarad kvarnmiljö från 1800-talet med timrad, 
faluröd kvarnbyggnad. 

Ekenäs herrgård. Huvudbyggnaden uppfördes i början av 
1700-talet och fick sitt nuvarande utseende i nationalromantisk stil 
vid en omfattande renovering i början av 1900-talet. På baksidan 
av byggnaden finns en park med stora askträd och ett tempel. I 
området finns även en handelsträdgård.

Ekenäs kvarn är en välbevarad kvarnmiljö och ett populärt kafé och 
utflyktsmål på sommaren.
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Ekenäs drivs idag som en stiftelse med inriktning på 
forskning inom naturvård och miljöområdet. Gården är 
ett stort jordbruk och fungerar som konferensanläggning. 
Växthuset drivs som handelsträdgård och kvarnen som 
kafé under sommarhalvåret. Båda är populära utflyktsmål.

Harlinge invid Långhalsen var säteri på 1600-talet och 
på gården finns flera äldre traditionella byggnader. 
Under 1900-talet har en del av Harlinge fått namnet 
Gripensnäs då en av gårdarna byggts om till en herr - 
gårdsanläggning.

Till Ålspånga leder en allé genom ett öppet storskaligt 
jordbrukslandskap. Gården var sätesgård redan under 
medeltid då den hörde till Julita kloster under en period. 
Ålspångas huvudbyggnad och flyglar uppfördes 1734, 
i en våning med valmade tegeltak. Byggnaderna har 
bevarat sin karolinska prägel och är idag klädda med 
rödfärgad panel och gråa och okragula snickerier. Bygg-
naden var tidigare vitputsad. Ekonomigården omfattar 
flera faluröda ladugårdslängor. Till miljön hör flera arbe-
tarbostäder med samma färgsättning som mangården. 
Öster om Ålspånga ligger Sjövik, en mindre herrgårds-
anläggning med en huvudbyggnad från tidigt 1900-tal. 
Gården hette Rygglösa fram till sekelskiftet 1900.

Gemensamt för herrgårdsmiljöerna är att det finns 
avhysta bytomter med bygravfält som visar att gårdarna 
har ett ursprung i yngre järnålder. Ekenäs har tidigare 
hetat Troxta, vid Ålspånga ligger Näs och Brotorps 
övergivna tomter och vid Sjövik är Brotorps gårdstomt 
övergiven. Flera av gårdarna har stora vikingatida grav-
fält som speglar en vikingatida stormannaklass. Mellan 
Ålspånga och Ekenäs har det funnits en vadplats under 
förhistorisk tid som märks genom flera stenkisteliknande 
konstruktioner i en våt svacka väster om väg 221. Vägen 
gick då längre västerut förbi ett förhistoriskt gravfält.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Ekenäs herrgårdsmiljö med huvudbyggnad 
i nationalromantisk stil, ekonomigård, 
växthusanläggning och kvarnmiljö.

• Ekenäs herrgårdslandskap med mjuk böljande 
odlingslandskap med ekdungar och hävdade 
betesmarker.

• Ålspånga herrgårdsmiljö med välbevarad 
anläggning från karolinsk tid.

• Välbevarade äldre gårdsmiljöer vid Sjövik och 
Harlinge samt Gripensnäs.

• Storskaligt odlingslandskap med allékantade 
tillfartsvägar söder om Långhalsen.

• I området finns fornlämningar som visar på 
säteriernas och gårdarnas kontinuitet bakåt till 
yngre järnålder.

• Vad mellan Ålspånga och Ekenäs.

ATT TÄNKA PÅ

• Ekenäs och Ålspånga herrgårdsanläggningar 
med huvudbyggnader, ekonomibyggnader och 
arbetarbostäder med omgivande parkmark och 
trädgård ska underhållas så att karaktären bevaras.

• Förändringar i herrgårdsmiljöerna ska ske med 
stor försiktighet. Eventuella nybyggnader eller 
tillbyggnationer ska underordna sig befintlig 
bebyggelse och anpassas i stil, skala och material.

• Det öppna odlingslandskapet med betade hag-
marker med ekar och öppen jordbruksmark är 
bärande för förståelsen av godsens drift och 
upplevelsen av herrgårdslandskapens karaktär.

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Äldre vägsträckningar kantade av alléer ska 

underhållas.
• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.

Ålspånga herrgård är från 1734 och har bevarat sin karolinska prägel. Området präglas av betesmark med ekar, här syns kor vid Gripensnäs.
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Den östra och centrala delen av Bettna socken består 
av två dalgångar med byar och gårdar som tillsammans 
bildar Bettna jordbruksbygd. På åsryggen mellan dem 
går en av områdets huvudvägar från Mälsund i öster 
till Bettna kyrka. Vid kyrkan möter den väg 52 som 
går mellan Nyköping och Katrineholm. Området har 
bevarat karaktären av ett äldre jordbrukslandskap 
från tidigt 1900-tal, bebyggelsen är i traditionell stil 
och ligger kvar på sina ursprungliga platser. Inslag av 
nyare be byggelse är sällsynt även om det förekommer 
i närområdet till Bettna samhälle. I området finns ett 
rikt förgrenat vägnät som följer terrängen och slingrar 
sig fram från gård till gård. Med undantag av huvud-
vägarna har det grusbeläggning och mötesplatser. 
Stora delar av väg nätet har ett förhistoriskt ursprung. 
Vid Mälsundet står en runsten som visar på vägens 
förhistoriska ursprung och på flera platser går vägarna 
igenom eller invid kanten av förhistoriska gravfält.

I början av yngre stenålder, runt 4000 f.Kr. var dal-
gångarna havsfjärdar. Fynd av stenyxor vid Löta, Viby, 
Bogsten och Skenala visar att det fanns stenåldersbo-
sättningar i området. Under yngre stenålder fortsatte 
landhöjningen och dalgångarna torrlades. 

I början av bronsålder, cirka 1800 f.Kr. hade landskapet 
fått ungefär den form det har idag och Yngaren och 
Långhalsen hade snörts av från havet. Dalsänkorna var 

bördiga sjöängar som var attraktiva för bronsålderns 
boskapsskötande folk. På de högsta bergen ligger rösen 
och stensättningar från bronsålder som visar att hela 
Bettna tagits i anspråk. Vid Solberga finns ett gravfält 
med rösen, runda och fyrsidiga, bland annat rektanguä-
rara gravar som påminner om så kallade ”Brobyhus”, en 
form av grav- och kulthus från bronsålder. Gravfältet har 
kontinuitet ner i äldre järnålder. I detta område har det 
funnits en betydande boplats under bronsålder. I områ-
det mellan Sjövik och Skenala till Solberga ligger det 
bronsåldersgravar på i stort sett vartenda bergskrön. De 
förekommer även söder om Lena och Viby men i mindre 
antal. Bronsålderns boplatser ligger ofta i hagmarken 
eller skogsbrynen, ovanför dagens åkermark som var 
betesmark på bronsålder. Bronsålderns boplatsmiljöer 
lever vidare in i äldre järnålder och i sluttningarna i 
området finns stensättningar från äldre järnålder.

Vid början av yngre järnålder förändrades fornlämnings-
bilden och boplatserna flyttade i området. Vid Visberget 
och på en udde i Långhalsen norr om Solbergaviken 
ligger fornborgar från 500-talet. De har en tydlig 
anknytning till Långhalsens vattensystem och Visber-
gets fornborg har kraftiga murar och en brunn innanför 
murarna. Den norra fornborgen är något osäker men den 
har en mycket strategisk placering.

Många av områdets byar och gårdar har namnformer 
som dateras till järnålder, -by och -sta, till exempel 

36 Bettna med Skaresta – Sittuna – Viby
 ODLINGSLANDSKAP MED KYRKOMILJÖ, HERRGÅRDAR, BYAR, VÄGAR OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER

Bronsåldersröse vid Solberga. Höggravfältet vid Lena är socknens största gravfält.
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Skaresta, Svärdsta, Viby och Dalby. Viby har förleden Vi 
som antyder en offerplats och i Sittuna finns ett Tuna 
som kan visa på ett administrativt centrum under yngre 
järnålder. Vid varje by finns yngre järnåldersgravfält 
med högar och övertorvade stensättningar som visar 
att byarna var etablerade på 700–800-talet. Socknens 
största gravfält finns vid Lena och består av mer än 120 
gravar – högar och runda stensättningar. Vid Mälsundet, 
kallad Mälspången, står en runsten med följande text: 
”Fröger reste denna sten efter Olev, sin fader. Han ägde 
Gerrun.” Runstenens placering visar att broläget är 
forntida, vilket även gäller för vägens stäckning. Yngre 
järnålderns fornlämningar visar att de gårdar och byar 
som finns under historisk tid etablerades under järnålder. 

På 1100-talet uppfördes Bettna kyrka på en höjd mitt 
i bygden. Kyrkan har byggts ut och om flera gånger, på 
1400-talet tillkom ett torn, under 1500- och 1700-talen 
breddades kyrkan och det medeltida tornet revs. I början 
av 1900-talet fick kyrkan ett nytt torn. Intill kyrkan 
finns flera äldre byggnader, en likbod från 1700-talet 
och ett kyrkstall, uppförda i timmer och rödfärgade. 
Invid kyrkan där huvudvägarna korsade varandra låg 
skola, ålderdomshem och sockenmagasin. 

Vid Löta, söder om kyrkan uppfördes en skola redan 
1732 i sten på initiativ av Åkerös ägare. Skolan blev 
sockenmagasin 1857 då den ersattes av en annan 
skolbyggnad och under 1900-talet har den använts som 
magasin för Löta handel. 

På 1870-talet drogs TGOJ-banan genom Bettna och 
stationen placerades någon kilometer söder om 
kyrkan och från slutet av 1800-talet växte Bettna 
samhälle fram. År 1874 flyttade gästgiveriet till Löta 
för att komma närmre stationen. Gästgiveri och 
skjutshåll lades ned 1929. Gästgiveribyggnaden finns 
kvar och ingår i den täta bebyggelsemiljön vid Löta. 

Vid stationen finns en snickerifabrik från 1920-talet, 
magasin och ett före detta mejeri. Under 1900-talet har 
samhället successivt växt. Närmast stationen finns äldre 
egnahemsvillor omgivna av trädgårdar och staket. I 
övrigt är bebyggelsen mycket blandad och speglar 
olika tidsepoker. Tågen stannar inte längre i Bettna.

Bettna präglas av öppet jordbrukslandskap med åkermark 
i dalgångarna och hävdad betesmark i sluttningarna. 
I området finns byar och ensamgårdar som alltjämt 
ligger kvar på sina historiska bytomter på höjderna eller 
inplacerad på avsatser i kanten av skogsmarken. Det är 
endast ett mindre antal gårdar som flyttats ut i samband 
med 1800-talets skiften. Sammanhållna bymiljöer finns i 
Glippsta, Löta, Valsta, Viby, Sittuna och Fågelsund. 

Byarna och gårdarna har traditionell karaktär med 
rödfärgad panelad bebyggelse. Husen uppvisar varia tioner 
i detaljerna. Det förekommer sadeltak, brutna tak, fronte-
spiser, verandor, det finns parstugor från 1700-till 1800-
talen och det finns stora salsbyggnader från sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal. Genom sin variations rikedom visar 
byggnaderna på bebyggelseutvecklingen under 1800- och 
tidigt 1900-tal. Många av gårdarna är mycket välbevarade 

Vid Dalby finns det en välbevarad huvudbyggnad från 1700-talet. 

Vid Lena flankeras dagens huvudbyggand av två äldre parstugor. Solberga är en välbevarad traditionell gårdsmiljö.
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och har bevarat sin ursprungliga karaktär. Mangårdshusen 
i Löta och Valsta är exempel på salsbyggnader uppförda 
under 1800-talets andra hälft. De har ljusmålad panel, 
frontespis och verandor. Framför huvudbyggnaderna finns 
ofta en symmetriskt anlagd trädgård. 

I skogmarken norr om vägen till Husby-Oppunda finns 
enstaka torp som hör till gårdarna i dalgångarna. Många 
av dessa har bevarat sin småskaliga bebyggelsekaraktär 
från tiden då de uppfördes på 1800-talet.

I området finns några större gårdar, Dalby, Lena och 
Svärdsta. Dalby har en timrad huvudbyggnad från sent 
1700-tal och är försedd med gulmålad panel. Mangården 
är välhållen och har bevarat sin äldre karaktär. Vid Lena 
märks flera generationers bostadshus med en huvud-
byggnad från sent 1800-tal flankerad av två parstugor 
från 1700-talet. Huvudbyggnaden är en salsbyggnad 
med frontespis, veranda och gulmålad panel. De ålder-
domliga parstugorna är timrade och faluröda. Vid Lena 
och Dalby ligger ekonomigårdarna vid sidan om man-
gården och består av rödfärgade ladugårdar och uthus 
från 1800- och 1900-talet. 

Svärdsta är ett säteri som fick ny bebyggelse i sam-
band med ägarbyte 1918–1919 då det uppfördes en ny 
huvudbyggnad, växthus och ekonomibyggnader enligt 
dåtidens nyklassicistiska stilideal. På gården finns också 
ett magasin från 1850-talet. 

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Landskapsbilden med omväxlande åkrar och 
hävdade betesmarker och gårdar med traditionell 
bebyggelse.

• Gravrösen och stensättningar från bronsålder 
och äldre järnålder på bergskrönen. Gravfält från 
bronsålder vid Solberga.

• Fornborgar och bygravfält med högar och 
stensättningar. Ortnamn med ursprung i järnålder.

• Ålderdomligt vägnät med rötter i förhistorisk tid, 
runsten vid Mälsundet.

• Bettna kyrka med sockencentrum.
• Miljö vid Löta med sockenmagasin, gammal skola 

från 1700-talet och äldre gästgiveri.
• Byarnas och gårdarnas placering i terrängen på 

höjder och avsatser invid skogskanten.
• Jordbruksbebyggelsens traditionella utformning, 

med falurdöa hus med vita snickerier.
• Vid Dalby, Sjövik och Svärdsta finns herrgårds-

anläggningar som speglar olika tidsepoker, från 
1700-talet till 1900-talet. 

• Äldre stationsmiljö i Bettna samhälle som speglar 
samhällets tillkomstperiod.

ATT TÄNKA PÅ

• Landskapsbilden ska skyddas, den omväxlande 
karaktären med åker och betesmark ska värnas.

• Fornlämningarna är skyddade enligt KML.
• Kyrkan med kyrkogård är skyddade enligt KML. 

och kyrkomiljön med de delar som speglar det 
äldre sockencentrumet ska behålla sin karaktär.

• Vägnätets slingrande karaktär och grusbeläggning 
på små vägar ska underhållas.

• Bebyggelsens läge och placering i terrängen ska 
bevaras. 

• Bebyggelsen ska underhållas så att dess karaktär 
består.

• Nybyggnationer och tillbyggnader ska under-
ordna sig den befintliga bebyggelsen, om så är 
herrgårdsmiljö, bymiljö, äldre gårdsmiljöer eller 
torp och anpassas avseende skala, materialval 
och utformning.

• I Bettna samhälle ska de byggnader som hör till 
samhällets äldsta epok värnas och behålla sin 
karaktär.

Vid vägskälet vid Löta står en äldre handelsbod kvar.

Löta skolhus uppfört 1732 och blev sockenmagasin redan 1757, 
då det inte längre fanns medel till att avlöna läraren.
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37 Tolmon (D 29)
 VÄGMILJÖ 

Tolmon är en del av Katrineholmsåsen, en markant 
åsbildning som börjar väster om Yngaren. På åsen 
som är mycket hög och markant går en ålderdomlig 
vägsträckning som binder samman Nyköping med 
Katrineholm. Landsvägen är terränganpassad, smal, 
delvis uppbyggd av vägbankar och grusbelagd. Vägen 
kan beläggas i kartor från 1600-talet men har varit i 
bruk sedan betydligt längre än så. Där vägen korsar 
sockengränsen står en gränssten. Utmed åsen finns 
fornlämningar från stenålder, bronsålder och järnålder 
som visar på åsens betydelse som kommunikations-
stråk sedan många tusen år tillbaka. Utmed åsen 
finns även torpbebyggelse, med tradi tionellt läge på 
utmarken.

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Vägsträckningen på åsen.
• Vägens ålderdomliga karaktär, smal, grusbelagd, 

vägbankar.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresse för kulturmiljövården. 
Vägmiljön ingår i Eriksbergs riksintresseområde  
för kulturmiljövården som till största delen ligger  
i Katrineholms kommun.

• Vägen ska behålla sin smala karaktär och 
beläggning av grus.

Vägen följer åsen och har ett förhistoriskt ursprung.

Där åsvägen viker av från Katrineholmsvägen har det tidigare legat 
en bensinmack.
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Broby herrgård ligger invid Yngarens nordvästra strand 
och omges av ett utpräglat herrgårdslandskap med stor-
skalig, öppen åkermark. Till gården leder två långa raka, 
parallella vägar, den som leder till mangården kantas av 
en allé. Yngarens stränder består av betesmarker med 
ädellövskog. Godset finns omnämnt redan på 1300-talet 
och på 1600-talet blev Broby sätesgård för ett stort 
godskomplex. I väster avgränsas Broby av Åkforsån som 
är en del av Nyköpingsåns vattensystem. Det är bron 
över ån som gett gården dess namn. 

Corps de logi är uppförd i nyantik stil i början av 
1800-talet och sedan ombyggd i början av 1900-talet. 
Eventuellt är det Olof Tempelman som ritat huvud-
byggnaden. Huset är gulputsat och har en ståtlig 
rotunda. Till gårdsmiljön hör även en mindre rundbygg-
nad med dorisk tempelfasad och kvadratisk lanternin, 
samt ett bostadshus från 1930-talet kallat Lilla herrgår-
den och ett ålderdomligt stall. I likhet med mangårds-
byggnaden är de gulputsade. Mangården omges av 
en symmetriskt planerad park med stigar som sträcker 
sig ner mot Åkforsån i väster. Vid mangården finns 
flera arbetarbostäder. Gårdens ekonomibyggnader är 
uppförda på 1940-talet och ligger i öster i anslutning 
till åkermarken och betesmarken. Där finns också några 
äldre ekonomihus, bland annat en ladugårdsbyggnad 
och flera uthus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

38 Broby
 HERRGÅRDSLANDSKAP

VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsmiljön med samtliga dess olika byggna-
der, från mangården i empirestil till ekonomigård.

• Storskaligt odlingslandskap med rak allékantad 
tillfart.

• Beteslandskap med solitära ekar och ädelövträd 
utmed Yngarens strand.

• Det öppna odlingslandskapet utan bebyggelse, 
bebyggelsen är koncentrerad till herrgårdsmiljön.

ATT TÄNKA PÅ

• Herrgårdsanläggningens koncentrerade bebyggelse-
struktur och indelning i mangård och ekonomigård 
ska bevaras.

• Byggnader underhålls så att deras karaktär 
fortlever.

• Eventuella behov av komplementbyggnader eller 
tillbyggnader ska underordnas den befintliga 
bebyggelsen och anpassas i skala, form och 
material.

• Odlingslandskapet och betesmarken med 
ädellövträd ska hävdas, den allékantade vägen 
underhållas.

• Landskapsbilden ska skyddas.

Genom den öppna åkermarken går en lång, rak allé.Nertill – Broby paviljong. 
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Broby herrgårdsbyggnad i nyantik stil, notera kvinnoansiktena på kolonnerna (pelarna) vid entrén. 
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39 Åkerö (D 40)
 HERRGÅRDSLANDSKAP

Herrgårdslandskap på Åkerö med en av Sveriges bäst 
bevarade rokokoherrgårdar från 1700-talets mitt, 
planerad av C.G. Tessin och Carl Hårleman. Herrgården 
Åkerö har fått namn av ön den ligger på, i norra delen 
av sjön Yngaren. Ön är mjukt kuperad, med skog i väster 
och öppna åkerfält i anslutning till herrgården i öster 
och i söder. Tillfartsvägen följer delvis en smal ås och 
kantas av en allé. I öster har ön landförbindelse genom 
en vägbank med bro, uppförd 1845. Innan dess fanns ett 
färjeläge norr om mangården.

Åkerö är känt som en medeltida sätesgård med förhis-
toriskt ursprung. Tre yngre järnåldersgravfält anger att 
det kan ha funnits flera gårdar på ön under vikingatid. 
Den medeltida sätesgården låg på en udde i öster avskild 
genom två vallgravar som alltjämt anas väster om 

Åkerö från vattnet. 

mangården. De medeltida byggnaderna och det stenhus 
och kapell som uppfördes på 1520-talet är borta. På dess 
plats uppfördes det Åkerö som än idag präglar platsen. 

År 1748 köpte greve Carl Gustaf Tessin Åkerö, en av 
Sveriges mer kända adelsmän. Han rev gårdsbyggnaderna 
från 1500-talet och anlitade arkitekten Carl Hårleman 
som ritade en rokokogård. Byggarbetena påbörjades 
1750 och tegel tillverkades på Åkerö och kalk hämtades 
från egna kalkbrott. Huvudbyggnaden och de två flyg-
larna, gulputsade, i två våningar med brutna, valmade 
och svarta plåttäckta tak kom att utgöra en av Sveriges 
förnämsta rokokogårdar. Till miljön hör en inspektors-
bostad och ytterligare faluröda arbetarbostäder från 
1800-talet utmed uppfarten. Här finns också ett timrat 
magasin. Miljön har stora arkitekturhistoriska värden 
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VIKTIGA VÄRDEBÄRARE

• Herrgårdsmiljön med huvudbyggnad i rokokostil 
ritad av Hårleman med flyglar och annex.

• Park och trädgård runt mangården med 
moderträdet för äppelsorten Åkerö.

• Vallgrav som visar på en äldre medeltida 
sätesgård på platsen.

• Arbetarbostäder och ett stort magasin utmed 
uppfarten.

• Ekonomigården, placerad på avstånd från 
mangården.

• Det öppna odlingslandskapet med bebyggelsen 
koncentrerad till ett läge.

• Betesmark med ek och andra ädellövträd.
• Allékantad tillfartsväg och bro till Åkerö.
• Fornlämningar från bronsålder till yngre järnålder 

som berättar om kontinuitet bakåt i tiden.

•  Åkerö Säteri är byggnadsminne.

ATT TÄNKA PÅ

• Området är riksintresseområde för 
kulturmiljövården.

• Parken och trädgården ska underhållas så att dess 
karaktär består.

• Förändringar i godsmiljön ska ske med stor 
försiktighet. Eventuella nybyggnader måste 
underordna sig befintlig bebyggelse och anpassas i 
stil, skala och material. 

• Ny bebyggelse placeras med hänsyn till huvud-
gårdens omgivning och på ett sådant sätt att det 
öppna odlingslandskapet består.

• Det öppna odlingslandskapet är bärande för 
förståelsen av godsets drift och upplevelsen av 
godsens olika delar. 

• Landskapsbilden ska skyddas.
• Den allékantade tillfartsvägen ska underhållas och 

behålla sin terränganpassade karaktär.
• Fornlämningar är skyddade enligt KML.

I trädgården finns fortfarande Åkerö-äpplets stamträd kvar.

Åkerö äldre stenhus, tecknat av Eric Dahlberg på 1660-talet.Magasin invid uppfarten till mangården.

Vägen till Åkerö och den bro som byggdes i slutet av 1800-talet.

och till mangården hör en engelsk park och trädgård 
där moderträdet till Tessins Åkeröäpplet fortfarande står 
kvar. Bebyggelsen är tydligt koncentrerad till herrgårds-
miljön och den intilliggande ekonomigården. 

Ekonomigården omfattar såväl äldre byggnader från 
1800–1900-talet som två stora djurhallar som tillkommit 
under 2000-talet.
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Framtida arbetsinsatser

Detta kulturmiljöprogram har sina begränsningar och 
det finns sannolikt många miljöer, enskilda byggnader 
och lämningar som kunde ha beskrivits mer utförligt. 
Flens kulturmiljöer omfattar många olika delar och 
uppvisar rika och komplexa miljöer som skulle kunna 
analyseras och beskrivas med mer fördjupande texter.

Vid genomgången av Flens kulturmiljöer har det 
kommit fram flera områden där det finns stora möjlig-
heter att få fram mer och ny kunskap som kan gynna 
omhänder tagandet av enskilda byggnader men också 
av hela miljöer och sammanhang. Här listas några 
områden som det skulle vara intressant att fördjupa.

Byggnadsinventeringar skulle kunna inriktas på:
• Inventering av tätorternas bebyggelse.
• Parstugor och enkelstugor – i egenskap av att vara de 

äldsta bostadshusen på landsbygden.
• Jordbrukets ekonomibyggnader – äldre än år 1900
• Jordbrukets komplementbyggnader, såsom lador, 

magasin, smedjor – de är ofta överloppsbyggnader 
som inte brukas och som riskerar att förfalla.

• Kvarnmiljöer.
• Inventering av hot och problemområden för 

herrgårdsmiljöernas bebyggelse.

För att underlätta och ge stöd till planhandläggning 
inom tätbebyggda områden samt kyrkomiljöer som är i 
behov av skydd föreslås:
• Ta fram ortsanalyser för kommunens tätorter och 

uppdatera de som finns.
• Ta fram områdesplaner för kommunens kyrkomiljöer  

– för att säkerställa att de tas om hand och utvecklas 
på bästa sätt.

Det finns många miljöer där natur- och kulturvärden går 
hand i hand och måste samverka. För att skapa bättre 
möjligheter att ta hand om dessa miljöer föreslås:
• Vattendragsinventeringar i syfte att fånga upp 

lämningar efter protoindustrier såsom kvarnar, 
sågar och äldre bergsbrukslämningar.

• Arbeta med värdefulla ängs- och hagmarker och 
integrera kulturmiljölämningarna i dessa områden.

• Utveckla fornvårdsinsatser i samråd med 
Länsstyrelsen. 
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Ordlista

Absid Halvrund avslutning på den medeltida kyrkans kor, där altaret står. Ofta täckt av en halv kupol. 

Ankarjärn Förstärkning av järn som håller samman en byggnad, ibland synliga på utsidan av äldre 
stenbyggnader där den yttersta delen, änden kallas för ankarslut. 

Arkad Rad av bågar som vilar på pelare i en fasad eller fristående pelare/kolonner som bildar täckt 
gång. 

Backstuga Mindre stuga upplåten av jordägare eller på allmänningsmark för obesuttna, människor utan 
tillgångar.

Barockstil Arkitektur- och inredningsstil, 1600-talet–tidigt 1700-tal (efter renässansen) Kännetecknas 
av överdrivna, svulstiga detaljer med rörelse och effekt, vågad. Drottningholms slott är ett 
exempel.

Benstamp Kvarn som maler djurben till benmjöl för gödning av åkermark.

Blindfönster Ett målat fönster eller på annat sätt markerat fönster på en fasad som markerats för att skapa 
symmetri på fasaden. Kan ha tillkommit när ett fönster satts igen.

Bröstning Väggparti inne eller ute, ofta mellan fönsteröppningens undersida och golv. Kan följa en vägg.

Burspråk Utbyggt parti med fönster på en vägg som skapar extra rymd och ljus.

Bytomt En gemensam, samlad, tomt för byns gårdar, ofta med utstakade tomter för gårdarna i byn.

Centner En handelsvikt, = 100 skålpund. 1 skålpund = 0,425 kg.

Centralperspektiv Kallas även enpunkts-perspektivet, alla linjer i en ritning utgår från en punkt, användes ofta 
vid planering av trädgårdar och en herrgårds uppbyggnad.

Corps de logi Huvudbyggnad på herrgård.

Dagsverk Torparens arbetsplikt mot jordägaren, utgjorde en del av torparens arrendeavgift.

Ekonomigård/ 
fägård

Ett jordbruks ladugårdsområde med stallar, uthus och magasin. Ett område för djurhållning 
avskilt från bostadshusen. 

Empire Stil med räta linjer och regelbundenhet som ett uttryck inom nyklassicismen under 1800-talets 
första hälft, under Napoleontiden. I Sverige indelas perioden i sengustaviansk och Karl 
Johan-stil. 

Enkelstuga Stuga med tredelad plan med ursprung i en stuga om ett rum. Innehåller liten förstuga med 
bakomliggande liten kammare och vardagsstuga. Ursprungligen en våning. Förekommer även i 
två våningar.
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Enskifte Jordbruksskifte, i slutet av 1700-talet/tidigt 1800-tal, då all mark samlades i, om möjligt en 
äga, där gården placerades mitt i. Vanligt i slättbygder. 

Ensäde Jordbrukssystem som innebar att alla gärden på gården odlades varje år.

Faste Vittne vid häradstinget vid försäljning av jord, en viktig roll vid häradstinget under medeltid.

Farstu/förstuga Förstuga, utbyggd entré som ger skydd mot väder och vind

Fatbur Förrådshus, där mat förvarades i äldre tid, likn. magasin, ofta uppburen av hörnställda stenar 
som ger ett luftrum under. Skyddad från skadedjur. 

Fideikomiss Arvsrätt där den äldste sonen ensam ärver hela godset, i syfte att bevara godset intakt och 
undvika uppdelning av ägorna.

Flygel Underordnad byggnad i vinkel mot huvudbyggnaden, fristående eller sammanbyggd.

Fossil åker Äldre odlingsmark med ålderdomliga spår efter åkerbruk med olika typer av åkrar, skålade, 
terrasserade, bandformade och tegar. Till miljöerna hör odlingsterrasser, röjningsrösen och 
diken.

Fris Bandformat väggfält upptill på en byggnad, ibland med rik och regelbundet utformad dekor.

Fronton Klassisk, triangulär tempelgavel omsluten av listverk, som krön mitt på en byggnads långsidor, 
eller ovan fönster eller dörröppning.

Frontespis Ett utskjutande parti mitt på en byggnad ovan taklisten som ofta avslutas av fronton. Blev 
vanlig på boningshus med sexdelad plan som uppfördes på landsbygden efter Laga skiftet, 
under 1800-talets andra hälft. 

Färgeri Verksamhet/industri där tyg och garn färgades. 

Frälse/frälsebonde Adeln och kyrkan under medeltid och framåt som var befriad från skatt. Frälsebonden brukade 
en gård som ägdes av frälset, d.v.s. av någon inom adeln eller kyrkan.

Frälsejord Jord som tillhörde frälset, adeln eller kyrkan, och som var befriad från skatt. Brukades i regel 
av en frälsebonde/landbo som betalade skatt/arrende till jordägaren.

Fägård Se ekonomigård

Fönster/fönsterluft/
fönsterspröjs

Fönsterkarm – den del som förenar mur med fönsterbåge, håller fast fönstret.  
Fönsterluft – öppningarna i fönstret med glas, ett fönster kan ha olika många lufter. 
Fönsterspröjs – smal list mellan glasrutor i samma båge eller luft.

Fönstersmyg/nisch Parti mellan innervägg och fönsterkarmen, där det även finns ett fönsterbräde.

Förläning Under medeltid och på 1500- och 1600-talet kunde kungen eller en länsherre ge bort rätten 
att nyttja/bruka sin skattebefriade mark i utbyte mot tjänstgöring för kronan, som ämbetsman 
eller i det militära.

Hammare Den plats där järnet smiddes ut för olika ändamål.

Hundare Ett administrativt distrikt i Mälardalen under tidig medeltid med skyldighet att bemanna och 
utrusta ledungen, krigsflottan. Ersätts av härad under 1300-talet. 

Härad Ett administrativt förvaltningsområde som lyder under en domstol. Benämningen som ersatt 
det äldre hundare. Fram till mitten av 1800-talet hade varje härad ett eget tingsställe och en 
egen häradsrätt. Beteckningen har använts i södra Sverige fram till 1971 års kommunreform.
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Geometrisk jordebok Kartläggning av jordegendomar som upprättades av Kronan från 1630 och framåt under 
1600-talet. Jordens omfattning och karaktär kartlades, med uppgifter om åker, äng och brukare 
samt ägare.

Gesims Profilerat listverk med horisontal placering på fasad, väggyta eller på kolonn.

Gods Den egendom som hörde till en herrgård och som främst utgjordes av bondgårdar och torp.

Gotisk stil Arkitekturstil som uppstod i Frankrike på 1100-talet och levde vidare fram till 1500-talet. 
Kännetecknas av höga, vertikala linjer, med spetsbågar, spiror, knippepelare, strävpelare och 
kryssvalv. Strävan uppåt är ett karaktärsdrag. Följer efter romansk stil. Kyrkor som uppfördes 
under 1200-talet var ofta i gotisk stil. Under 1800-talet kom nygotiken.

Gård/bondgård En gård som drivs av ett bondehushåll där dess medlemmar är gårdens arbetskraft. Bebyggelsen 
är inte lika ståndsmässig som på herrgårdar och varierar till sin utformning i olika landsändar.

Götisk gård En bondgård med en uppdelning mellan mangård (bostadsdelen) och fägård för (djur och 
uthus). Mellan de två delarna fanns ofta antingen ett uthus eller ett staket. Vanlig gårdstyp i 
östra Sverige fram till Laga skiftet.

Hörnkedja Markering av hörn på ett hus genom konstruktionsdetalj som accentuerats, eller som 
dekoration i sten eller trä.

Inäga/inägomark Åker och äng som inhägnats för att hålla boskapen ute. 

Jonisk entablement Kolonner/pelares utsmyckningar inordnas i olika stilar, jonisk, dorisk etc. som kommer från 
antiken. Det är utformningen upptill, nertill och pelarens form som varierar.

Kapitäl Den översta delen av en kolonn.

Kallmur Stenmur uppbyggd utan murbruk.

Klockstapel/ 
klocktorn

Under medeltid uppfördes många kyrkor utan torn. Kyrkklockan placerades då i ett eget torn 
eller i en klockstapel av timmer, vid sidan om kyrkan, ibland på en höjd utanför kyrkogården. 
Ett ex. är Mellösa där en nedbrunnen klockstapel stod på ett berg vid sidan om kyrkogården.

Klungby I klungbyn ligger byns tomter samlade i en grupp, klunga, t.ex. runt en vägkorsning eller en 
kyrka. 

Kolonn En pelare med bas, skaft och kapitäl (nerifrån och upp). Den kan vara fristående och bärande 
men också ligga delvis inne i väggen.

Kupol Skålformat valv.

Laga skifte Laga skifte infördes 1827 och innebar att marken fördes samman till så få ägor som möjligt 
och att gården skulle ligga så nära marken som möjligt. 

Landbo Benämning med medeltida ursprung för bonde som odlade en gård som ägdes av en annan, 
ofta adeln eller kyrkan.

Lisen Vertikalt, platt och ofta slätt murband på en husvägg.

Loftbod Timrat förråd/uthus i två plan för förvaring av kläder och mat. Den övre våningen är något 
indragen så att det bildas en svalgång/loftgång under tak som följer hela husets långsida. Den 
övre våningen nås via en utvändig trappa.

Loggia Täckt uterum eller korridor ofta med en arkad eller med kolonner som detalj.
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Lunettfönster Halvcirkelformat fönster.

Mangård Bostadsdelen på en gård med boningshus, undantagsstuga, flyglar, källare och ett magasin.

Mansardtak Yttertak som har brutet takfall, ofta en utveckling av sadeltak eller valmtak.

Mantal Ett mantal/hemmantal var en taxeringsenhet som utgjorde grunden för beskattning av jord. 
Mantalet utgick från åker- och ängsmarken och efter hur mycket som gick att odla på marken, 
mätt i tunnor (tunnland) och kappar. 

Milstolpe Milstolpar infördes 1649 för att markera avstånd utmed landsvägarna.

Municipalsamhälle En administrativ enhet från slutet av 1800-talet till 1971 som avsåg ett tättbebyggt område 
med stadsstadga.

Murbruk Blandning av kalk eller cement, fyllnadsmaterial och vatten. Används för hopfogning av tegel 
eller natursten. Det förekommer även lerbruk.

Murliv Väggparti mellan sockel och takfot, murens lodräta yta.

Nationalromantisk En intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet där natur, 
landsbygd och det egna landet hyllas.

Nyklassicismen Stilinriktning inspirerad av den grekiska-romerska antikens former och ideal, från medeltiden 
till idag. Empire och Nyantik är underavdelningar. 

Nygotisk Stil som fick genomslag under sent 1800tal och som hyllade den medeltida gotiken, t.ex. 
spetsbågar, höga spiror och slott i riddar-stil.

Orangeri Växthus uppfört för övervintring av apelsinträd och andra exotiska växter som fikonträd, 
vindruvor. Vanligt i herrgårdarnas trädgårdsanläggningar. Ordet kommer från apelsinträd, 
oranger. 

Panel Väggbeklädnad, brädfodring, kan vara stående eller liggande. Den panelade väggen kan vara 
indelad i fält av lister.

Parstuga Den vanligaste bostaden hos bönder fram till 1800-talets skiften. Symmetrisk plan med rum 
liggande på rad, i fil. I mitten är en förstuga med bakomliggande kammare och på sidorna om 
denna är en vardagsstuga och en gäststuga. Ibland kan de vara påbyggda med ytterligare rum 
på längden. Har funnits sedan medeltid. Finns även i två våningar.

Pastorat (patronella/ 
regala/konsistoriella 
pastorat)

Verksamhetsområde för en kyrkoherde som kan bestå av en eller flera församlingar. Patronella 
pastorat – adelsmannen (patronus/herremannen), som ägde socknen utsåg präst, regala 
pastorat – kungen/kronan var markägare och utsåg prästen, konsistoriella pastorat – 
församlingen med skattebönder utsåg prästen

Patronatsrätt Rätt för enskild person att tillsätta sockenpräst. Patronatsrätten avskaffades 1922.

Paviljong Liten fristående byggnad, till exempel ett lusthus eller ett tillfälligt hus.

Pelare Bärande murverk på höjden, kan vara fristående eller ingå som en del i en fasad, finns i olika 
form och material, t.ex. rundpelare i betong. Jämför kolonn.

Pilaster Platt pelare/kolonn som ligger i väggen och är formad som kolonn/pelare med bas nertill och 
kapitäl upptill.

Portal En entré, port som är accentuerad, framhävd och ofta med någon form av utsmyckning.
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Postament Det som något ställs på, t.ex. grunden för en milstolpe eller staty.

Portik En port uppburen av en kolonn framför en byggnad.

Protoindustri Begrepp som används för verksamheter, ofta hantverksbaserade, i industriliknande form före 
den industriella revolutionen och som involverade tekniskt kunnande, arbetare och ofta 
vattenkraft. Hit räknas vattendrivna kvarnar, sågar, smedjor, t.ex. spiksmedjor men också 
väverierna, vadmalstampar och det sena 1800-talets mejerier där det framställdes ost som 
såldes i städerna. De kan ses som föregångare genom sin organisationsform och drift till 
1900-talets moderna industri.

Prästbol/prästbord Den jord, mark, som användes till prästens försörjning.

Pulpettak Yttertak med ett takfall, tak med endast en lutning.

Puts Ytskikt på byggnad, putsbruk består av kalk/cement, bindemedel, ballast och vatten. Det finns 
slätputs, helt slät och spritputs som innehåller olika fraktioner av sand eller grus.

Pörte En rökstuga, en enkel form av stuga som finnarna introducerade när de kom till Sverige.

Reglerad bytomt Uppmätt och utlagd bytomt.

Radby En by där gårdarna ligger på rad utmed en bygata eller landsväg. Gårdarnas tomtbredd kan vara 
olika ut mot bygatan och speglar gårdens andel i byns inägojord.

Reduktion Skattefriheten drogs in för skattebefriade adelsmän, och nybildning av säterier förbjöds. Det 
förekommer flera reduktioner, mest omfattande var Karl XI:s när han drog in ett stort antal 
säteribrev för att beskatta godsen och öka inkomsterna till kronan.

Renässansstil Stil under 1400- och 1500-talen som karaktäriseras av symmetri, geometri, och regelbundenhet 
med inspiration från antikens arkitektur.

Reveterad Väggbeklädnad, fasad med puts.

Risalit/mittrisalit/
sidorisalit

Framskjutet parti av fasad, t.ex. mitten eller sidorna, som ger fasaden djup och en profilerad 
utformning.

Rokokostil Arkitektur- och inredningsstil vid 1700-talets mitt som kännetecknas av asymmetri, former 
som påminner om oregelbundna klippor och snäckdekorationer. 

Romansk stil Den arkitekturstil som dominerade på 1100–1200-talet, kommer från den romerska 
arkitekturen. Kännetecknas av runda valvbågar, tunnvalv, kryssvalv och arkader.

Rote Minst två gårdar med ansvar att rusta och försörja en soldat.

Rusticering Parti av mur med stenar som skjuter ut framför vägglivet, kan även vara utförda i puts 
utformad för att likna sten.

Röjningsröse Sten som röjts på åker, eller äng, för att få en stenfri yta och samlats i ett röse, ofta placerat 
på obrukbar mark, t.ex. en häll. 

Sadeltak Yttertak med två lutande takfall som möts i en takås upptill.

Salsbyggnad/ 
sexdelad plan

Byggnad med sexdelad plan, förstuga och sal mitt på och sidokammare i ändarna. Blev vanligt 
under 1800-talets andra hälft i samband med skiftena då den samfällda skogen skiftades och 
många gårdar flyttades ut. Hustyp inspirerad av prästgårdar och herrgårdar.
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Skiftesverk Väggbeklädnad i ekonomihus där plankor lagts horisontellt mellan stående hörnstolpar. 
Tekniken krävde mindre med virke än timrade ladugårdar.

Skålgrop/älvkvarn Enklaste formen av hällristning från bronsålder, en liten grop knackad/ ristad i berget, cirka 
4–8 cm stor och intill 2 cm djup. 

Skärpning Provbrytning efter malm. Skärpningar finns ofta i närområdet till äldre gruvor.

Skärvstenshög Avfallshög på bronsålderboplats som består av eldsprängda stenar.

Slutsten Mittsten upptill i ett valv eller en båge, ofta utsmyckad.

Soldattorp Roten skulle bidra med torp för soldatens försörjning, torpets utförande och storlek var 
reglerat. Det skulle vara 8x4 m stort och sju stockar högt och omfatta en mindre åker och 
uthus för soldatens försörjning. 

Sockel/stenfot/
stensyll

Nederdel av byggnad, som en bas eller fot på ett hus ofta i ett kraftigare stenmaterial. En 
grund av natursten, en stenfot, i äldre byggnader benämns de ofta syllstenar.

Sockenstämma Beslutande organ på socken-nivå. Socknen var en viktig administrativ enhet fram till att 
kommuner infördes 1862.

Solskifte Medeltida system där bytomten reglerades på så vis att varje gård fick en tomt, fyrkantig eller 
rektangulär, som speglade gårdens storlek. Gårdstomterna kunde sedan ligga i form av en 
radby, enkel eller dubbel. Tomternas ordning, efter solen, från vänster till höger upprepades i 
de tegskiftade gärdena. Tomt är tegs moder.

Spegel-dörr/-vägg Ett fyrkantigt fält på en dörr (spegeldörr) eller på en vägg, ofta nedsänkt, inramad av lister.

Statarsystem Ett system med lantarbetare vid godsen. De fick sin lön (stat)betald in natura, dvs. som varor. 
Systemet infördes i mitten av 1700-talet för att avskaffas helt år 1945. I slutet av 1800-talet 
var systemet som störst och hade då ersatt många torpare. Vanligt i Sörmland.

Stenhus Byggnad av tegel, eller murblock som kan vara putsad.

Stensättning Grav uppbyggd av stenpackning, kan vara övertorvad

Stiglucka/stigport/ 
steglucka

Överbygd entré i kyrkogårdsmur, ibland i form av en liten byggnad. Namnet kommer från att 
det fanns en trappa som tydligt visade stegen in på kyrkogården, som under den katolska 
medeltiden var ett fredat område. 

Stomme Byggnadens bärande delar som väggar, bjälklag och takstol som bär upp taket.

Storskifte Jordbruksreform införd 1749 i syfte att förbättra jordbruket. Varje gård fick sina ägor samlade 
till färre och större tegar. Löste upp ägoblandningen och det gemensamma brukandet av 
jorden. Utmarken, skogen, låg fortfarande samfällt, som en gemensam äga.

Stuckatur En massa av gips, kalk eller marmor i pulverform blandat med sand och vatten som formas till 
gjutna ornament och som härdar snabbt.

Strävpelare En pelare som förstärker och bär upp sidotrycket i en byggnad, förekommer på äldre kyrkor och 
kan ha tillkommit efteråt för att stärka byggnadens konstruktion.

Säteri/sätesgård/ 
säteribrev

Vid Erik XIV:s kröning utfärdades bestämmelser för sätesgårdar som började kallas säterier. 
Gav skattebefrielse för jordägaren och genom adelsprivilegier från åren 1569, 1612, 1644 
skapades ett regelverk för hur de skulle bebyggas. Det förutsattes att jordägaren uppförde en 
ståndsmässig byggnad inom ett visst antal år, annars kunde denne förlora säteriprivilegiet. 
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Säteritak Benämning på takutformning på herrgårdarnas boningshus som fick genomslag under Karl 
den XIIs tid, den karolinska tiden och som innebär en upphöjd takrygg längsmed takåsen som 
skapar utrymme för små fönster i övervåningen. 

Sätesgård Den medeltida godsbildningens huvudgård, för frälset (adeln) som var skattebefriade.

Tak Tak finns i en rad olika utförande och med olika vinklar som sadeltak, mansardtak, pulpettak, 
valmat tak, tälttak och plantak.

Takfall Takets lutning, kan vara brant eller flack. Ett mansardfall har ett övre takfall och ett nedre 
takfall.

Takfot, takskägg Takets nedre horisontella kant och takskägg, den del som skjuter ut från väggen på en 
byggnad, kan gå ut långt från väggen eller ligga nära väggen.

Taknock Den punkt där takfallen möts, högsta punkten på ett sadeltak. På ett valmat tak finns flera 
fem taknockar.

Takstol Bärande bjälkar, eller snedställda sparrar som bär upp yttertaket. 

Takvinkel Mått för att visa på takets lutning i förhållande till väggen, vanligen mellan 45 gr (brant) och 
32 gr (mindre lutning). 

Tempelgavel En klassisk tempelgavel med ett överstycke av en triangulär fronton som bärs upp av flera 
kolonner 

Terrass-/kant Öppen stenlagd yta i anslutning till en byggnad, kan ibland användas som altan. 

Tingsplats/
tingsställe

Den plats där häradsrätten höll ting, rättegång. Det var vanligt att det saknades ett fast 
tingshus och att tinget kunde hållas i tillfälliga lokaler t.ex. en gästgivaregård.

Timmer-byggnad/ 
-konstruktion

Äldre byggnadsteknik, känd sedan förhistorisk tid, där timmerstockar sammanfogas genom att 
det huggs ut hak i hörnen, därav benämningen knuttimrad. 

Tionde Den skatt som kyrkan fick från skattebönder i pastoratet och som försörjde prästen. 
Ursprungligen 1/10 av gårdens produktion.

Torp/torpare Torp är en arrendeform, ofta med två små gärden där torparen, den som bodde på torpet, 
betalade genom varor (t.ex. smör och ägg) eller genom att göra dagsverken på huvudgården.

Tvillingstuga En byggnad där två likvärdiga enkelstugor byggts ihop spegelvänt, ofta i två våningar. Liknar 
ofta en parstuga och kan ha två entréer.

Tvåsäde Jordbrukssystem som innebar att jorden delades in i två gärden, och varje gärde odlades 
vartannat år, när det ena odlades låg det andra i träda.

Tympanon Det plana triangulära fältet på en fronton, på en tempelgavel, ofta med utsmyckning. Vanligt 
på herrgårdarnas huvudbyggnader. 

Täckdike Dike som är övertäckt där dräningeringen sker genom ett nedgrävt rör eller en stenpackning.

Tälttak Pyramidformat yttertak

Valmat tak Sadeltak eller brutet tak där kortsidorna har ett brutet, ofta triangulärt takfall.

Valv Ett rundat innertak som hålls ihop genom att stenarna, eller teglet är kilformat. Kan vara 
utformat på olika sätt, som en valvbåge, ett tunnvalv, ett kryssvalv. 
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Vadmalsstamp En stamp, stockar som slog bearbetade/valkade ylletyg i ett vattenkar. Drevs ofta av 
vattenkraft.

Veranda En takförsedd utbyggnad, som kan ha räcke och ibland fönster, en glasveranda.

Vitmenad Vitfärgad puts.

Vägbank Vägbana som är uppbyggd med bärande lager av sten och grus, som bllivit allt högre med tiden 
allt eftersom vägbanan påförts nya lager av grus.

Väghållningssten Sten invid väg som visar det område som en markägare är skyldig att underhålla.

Utäga/utägomark/ 
utmark

Mark utanför den hägnade inägomarken (åker, äng och hage), främst skogsmark, ibland kan det 
avse små hägnade åkrar eller ängar i skogen. Utmarken brukades samfällt (gemensamt) fram 
till 1800-talets Laga skifte då den delades upp i olika ägor till byns gårdar. Det finns områden 
där det finns kvar gemensam utmark, t.ex. en del häradsallmänningar.

Ägomätning Kartläggning med syfte att mäta och redovisa samtliga ägor inom en fastighet. 

Överliggare Krönet på en port, ett fönster eller en dörr, till exempel i form av en fronton.
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