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Vid Finnakällorna samlades man förr i tiden
under midsommaraftonen för att fira med musik,
dans och lekar. Dansade gjorde man på den lite
planare marken söder om källorna, kallad majstångsplatsen. Dessutom drack man vatten i Finnakällan, tvättade ögonen och offrade slantar i
Ögonakällan för att få god lycka.

31 Ögonakällan Finnakällan
Plats med tradition

Ett par kilometer sydost om Östansjö springer tre
traditionsbundna källor upp i en bäckravin.

Kulturmiljö
I ett sandigt område längs vägen mot Tripphultssjön, springer tre källor upp i en bäckravin. Den
sydvästra källan, som kallas Ögonakällan, rinner
upp som en bäck alldeles vid foten av en brant.
Tidigare bestod denna källa av ett runt hål i marken, där man kunde se vattnet porla upp över den
ljusa sandbottnen. Kanske var det källans runda
form, likt ett öga, som gav källan dess namn och
betydelse. Idag har en del jord sköljts bort och
källan rinner upp direkt ur slänten. Strax öster om
Ögonakällan rinner ytterligare en källa upp och
bildar en bäck. Båda dessa källor förenar sig några
meter norrut till en gemensam bäck.
Nordväst om de ovan nämnda källorna ligger en
tredje källa. Denna rinner upp mot nordost och har
ett starkt järnhaltigt vatten. Både källan och bäcken den rinner ut i är därför kraftigt rostfärgade.
1934 skyddades bäckravinen och källorna som
naturminne.

Historik
De så kallade Finnakällorna var ursprungligen fyra
källor men den som låg närmast vägen är numera
uttorkad. Enligt sägnen ska en pojke ha ”osnyggat” sig i den och en skylt som tidigare har suttit
på en gran i närheten hade följande vers inpräntad: ”Per i Tälle, sket i källa, 1877”.
Från de tre kvarvarande källorna upprinner en
liten bäck, Finnabäcken, som en gång i tiden ska ha
drivit en såg, Sumpasågen.
Enligt uppgift har det här en gång i tiden funnits en finnboplats, något som styrks av både källornas och bäckens namn. På Erik Wallrings karta
från 1696 kallas källorna Finnstugu källa.
Källorna är norr-rinnande, vilket ansågs vara
särskilt kraftbringande. En av källorna har kallats
”Kärlekens källa” och ansågs ”hjälpa älskande på
traven”. Mest känd är kanske Ögonakällan, vars
vatten ansågs vara särskilt bra att tvätta ögonen i.
På en granstam vid källan sitter en skylt med följande text: ”Ögona-källa. Den som klena ögon har,
tvätta dem i denna källa klar. Och bed till Gud om
hjälp och råd, så fås här läkedom och nåd”.

De tre Finnakällorna har många traditioner och
sägner knutna till sig och får därför anses utgöra
en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde.

Ögonakällan
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Bergtäkt
31 Ögonakällan - Finnakällan
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 095 90/9F 9a
Koordinater: X 6546720/Y 1454830

Tuns hall

Riktlinjer
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m. m. (KML 1988:950). För att miljön ska bevaras
krävs att kulturminneslagen efterlevs. Markingrepp som
berör fornlämningen eller fornlämningsområdet kräver
tillstånd från änsstyrelsen.
- För att öka miljöns pedagogiska värde bör informationsskylt finnas på platsen.

Rekreationsmiljö

Finnakällan

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
129 Källor

Ögonakällan
0

100

Källorna är skyddade som Naturminne. Ett större område
kring källorna och bäcken omfattas dessutom av Biotopskydd.

200

meter

Jordberg

31 Ögonakällan - Finnakällan

namnen vittnar i huvudsak om bebyggelse från
medeltiden eller koloniseringsperioden under
1500-1600-talen.
De goda odlingsmöjligheterna har resulterat i
en rik jordbruksbygd, vilket inte minst avspeglar
sig i de många större gårdarna i området. Fram till
1800-talets laga skifte låg en relativt stor del av
bebyggelsen samlad i täta byar. I och med skiftet
splittrades byarna upp och odlingslandskapet förändrades.

32 Vibyslätten
Historik
När inlandsisen drog fram över Närkeslättens sydöstra del bildades ett område med långsträckta
kullar, så kallade drumliner, genom att morän avsattes i isens färdriktning kring uppstickande
block av berggrunden. Dessa bördiga drumliner,
som höjde sig ur det omgivande landskapet, bestående av grunda slättsjöar och tunga, ofta vattensjuka jordar, blev tidigt attraktiva för mänsklig
kolonisation. Området har varit bebott sedan
stenåldern, vilket har resulterat i ett fornlämningsrikt landskap. Viby är nämligen Närkes fornlämningstätaste socken. De torra drumlinhöjderna har
sedan nyttjats flitigt under historiens gång. Till
dessa förlades förutom odling och bebyggelse
även annat som exempelvis vägar och begravningsplatser. De flesta fornlämningarna återfinner
vi därför i slättbygden och i huvudsak i anslutning
till höjdsträckningarna.
Om bygdens långa bebyggelsekontinuitet vittnar även byarnas namn. Bynamn på -vi, -sta, -by
och -inge är alla mycket gamla och kan härledas
åtminstone tillbaka till järnåldern. De många torp-

32a Odlingslandskapet Viby
Odlingslandskap

Sydvästra delen av Närkeslätten utgörs av den
svagt kuperade Vibyslätten. Området består av
ett odlingslandskap med mycket lång kontinuitet
och många spår efter olika tiders markutnyttjande.
Odlingslandskapet präglas också i hög grad av det
drumlinområde som sträcker sig in socknens norra
del.
Historik
Slättlandskapet i Viby blev tidigt attraktivt för
jordbruk och bosättning. De första odlingarna i
området upptogs troligen någon gång under yngre
159
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stenåldern och äldre bronsåldern. Jordbruket var
till en början kringflyttande och omfattade stora
områden. Men endast de torra moränryggarna
lämpade sig för odling, sluttningarna och de inte
alltför sanka sänkorna nyttjades som ängs- och
betesmark. Åkerbruket utvecklades successivt
och kom så småningom att uppta större delen av
marken. När järnplogen kom kunde även de tunga
lerjordarna odlas upp. Under 1800-talet genomgick jordbruket stora förändringar. Nya kunskaper
och redskap ökade åkrarnas avkastning. En stor
förändring i odlingslandskapet orsakade även
skiftesreformerna, då de tidigare uppsplittrade
markerna samlades till större skiften kring de
utflyttade gårdarna. Efter ett flertal utdikningsoch sjösänkningsföretag kom under slutet av
1800-talet de sista tunga och sanka markerna att
uppodlas. Under 1900-talet har jordbruket rationaliserats ytterligare. Konstgödsel och vallodling
har medfört att större delen av ängs- och hagmarkerna har försvunnit, till fördel för åker och skog.

här delen av drumlinområdet ofta är ganska oregelbundna och ibland mer eller mindre sammansmälta med varandra.
Landskapet öster om Vibysjön varierar med
omväxlade öppna och slutna partier och de talrika
drumlinåsarna ger landskapet en säregen karaktär.
Området är ett utpräglat odlingslandskap med
lång hävd och rika spår efter skilda tiders markutnyttjande. Äldre odlingsspår, som röjningsrösen
och övergivna äldre åkerlappar, återfinns på var
och varannan höjdrygg.
Bebyggelse och skogsmark är lokaliserade till
höjderna och däremellan ligger de uppodlade lermarkerna. Bebyggelsen präglas i hög grad av laga
skiftets uppsplittring i ensamgårdar, men några
radbyrester finns kvar i Herrgryt, Lybby och Ybby.
Större delen av bebyggelsen är från 1800-talets
andra hälft och de för bygden tämligen karaktäristiska enkelstugorna i två våningar, så kallade
Närkestugor, är påfallande vanliga.
Flera större gravfält finns i området, bl a vid
Nalaviberg, Sörby och Värnsta. Lämningarna från
järnåldern är övervägande men hällkistan vid
Berga är ett typisk exempel på stenålderns gravskick.

Kulturmiljö
Området utgörs av den del av drumlinområdet
som ligger i Hallsbergs kommun, den sänkta slättsjön Vibysjön och väster om denna det öppna sydvästligaste hörnet av Närkeslätten.
Drumlinområdet berör förutom Hallsbergs
kommun även Lekeberg och Kumla kommuner
och anses vara ett av landets två finaste exempel
på denna moräntopografi. I stort sett hela Vibyslätten präglas av drumlinerna, även om de i den

Vibyslätten består av ett odlingslandskap med
en säregen topografi med rika spår efter skilda
tiders markutnyttjande. Som helhet utgör området
en kulturmiljö av synnerligen högt kulturhistoriskt
värde.

Många av drumlinryggarna är
fortfarande uppodlade, som här vid
Broby. På bilden skymtar även världens
första kraftledning för 380 kV.
Ledningen, som togs i drift 1952,
transporterade el från det nybyggda
kraftverket i Harsprånget, Norrbotten, ner till Odensvi i Närke.
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32a Odlingslandskapet Viby

ning med annan färg än den befintliga samt ett antal åtgärder
som rör skog och mark (se Länsstyrelsens informationsskrift: Bygga och bo i drumlinområdet 1983:1).
- Vägarna bör underhållas och dess sträckningar bevaras. Vid
ombyggnad och underhåll ska stor hänsyn tas till vägens
kulturhistoriska värden. Omfattande rätning och breddning
bör undvikas liksom utfyllnad och skärning i kuperad terräng. För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg
518, 519, 525 och 526 bör vägrenarna slås någon gång mellan
mitten av juli och början av augusti. Eventuell dikning eller
kantskärning ska ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse
ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller
byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

32a Odlingslandskapet Viby
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 88, 094 89, 094 98, 094 99, 095 90,
104 09, 105 00/9E 8i, 9E 8j, 9E 9i, 9E 9j, 9F 9a, 10 0i, 10E
0j, 10F 0a
Koordinater: X 6548620/Y 1448280
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Delar av drumlinområdet omfattas av samrådsplikt till
Länsstyrelsen, för åtgärder som uppförande eller tillbyggnad
av ekonomibyggnad, byte av vägg- och takmaterial, ommål-

161

Viby socken

I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 518, 519, 525 och 526 (delar av)

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
4 Hageberg 6:12 (tidigare Broby 3:1), två bostadshus,
ekonomilängor
20 Genstorp 2:3 (tidigare Genstorp1:3), bostadshus, visthusbod, ekonomilängor
21 Genstorp 2:3 (tidigare Genstorp2:3), bostadshus
22 Genstorp 2:3 (tidigare Genstorp 1:4), bostadshus
23 Genstorp 2:3 (tidigare Genstorp 2:1), bostadshus, magasin, bod, stall, brygghus/drängstuga och ekonomilänga
27 Geråsen 1:3, bostadshus, bod
28 Getingeberg 3:2 (tidigare Getingeberg 1:2, 1:3), bostadshus, ekonomilänga
32 Hageberg 6:6, 6:8, bostadshus, bodar
39 Husby 1:1 (tidigare även Husby 2:1, 3:1 och 4:1), fyra
bostadshus, varav två arbetarbostäder, ekonomilängor
58 Körtingsberg 7:1 (tidigare Körtingsberg 7:16), bostadshus, bod
59 Körtingsberg 7:26 (tidigare Körtingsberg 7:16), bostadshus, bodar
72 Nalaviberg 5:1, Nalavibergs herrgård, bostadshus, flygelbyggnad, arbetarbostad, magasin och ekonomilänga
73 Nordankyrka 4:4, bostadshus
79 Salsbro 4:8 (tidigare Salsbro 2:1), bostadshus, bodar och
ekonomilänga
80 Salsbro 3:4, bostadshus
81 Salsbro 3:9, bostadshus, bodar
83 Sjörs 4:1 (tidigare Sjörs 2:1), tre bostadshus, bod och
ekonomilängor
87 Skarboda 1:1, Systeräng 1:3, fd kaptensboställe, bostadshus, flygelbyggnad och ekonomilängor
89 Skävi 3:2, bostadshus, flygelbyggnad, bod och ekonomibyggnader
90 Släggebacken 1:1, bostadshus, magasin, bodar, smedja
och ekonomilängor
94 Systeräng 1:3, två bostadshus, bod och ekonomilänga
132 Väla 1:9, Väla missionshus
133 Väla 3:4, 3:5 (tidigare Väla 3:1), två bostadshus, bod
134 Väla 3:2, bostadshus
156 Södra Öna 1:11 (tidigare Södra Öna 1:3), bostadshus,
bodar och ekonomilänga
157 Södra Öna 1:9 (tidigare Södra Öna 1:4), två
bostadshus,bodar och ekonomilängor
Samt 6 se 32b Nalaviberg, 34-38 se 32j Herrgryt, 24-26, 40-42 se
32i Geråsen, 5, 14-17, 44-46, 48, 52-54, 82, 91, 92, 100-102,
144-151, 153-155 se 32c Vallby-Höga-Ånnebrunn, 103-107 se
32d Viby Kyrkby, 62 se 32e Lundby prästgård, 55-57 se 32g Körtingsberg, 135, 136 se 32h Värnsta

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:4 Stubbetorp
61:6 Ekeberg
61:9 Skarboda
61:14 Vibysjön
61:17 Hageberg
61:18 Sörbyhammaren
Samt 61:19 se 32b Nalaviberg, 61:21, 61:22, 61:23 se 32c
Vallby-Höga-Ånnebrunn, 61:16 se 33h Värnsta, 61:15 se 32i
Geråsen, 61:24 se 32j Herrgryt
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
13 Flyttblock med namn, Grimstenen
19 Stensättning
20 Rest sten
21 Stensättning
35 Gravfält med stensättningar, högar, rest sten och en
treudd
61 Gravfält med högar, stensättningar och treudd
91 Område med gruvhål
92 Fyndplats, stenverktyg
111 Milstolpe
114 Källa, Ugglekällan
131 Husgrund, Borgholmen
140 Bebyggelselämning, Haga
142 Fyndplats stenyxa
153 Fyndplats, stenverktyg
158 Fyndplats stenyxa
161 Bebyggelselämning
166 Stensättning
176 Stensättningsliknande lämning
195 Bebyggelselämning, sentida torp
196 Bebyggelselämning, sentida torp
199 Fyndplats stenyxor
202 Stensättning
214 Boplats utan synlig anläggning
215 Boplats utan synlig anläggning
216 Järnframställningsplats, boplats utan synlig anläggning,
fyndplats stenyxa
217 Boplats utan synlig anläggning
218 Skärvstenshög
219 Boplats utan synlig anläggning och sentida torplämning
222 Boplats utan synlig anläggning
224 Boplats utan synlig anläggning
225 Boplats utan synlig anläggning
227 By/gårdstomt
Samt 47, 50, 53, 156, 157 se 32b Nalaviberg, 18, 38, 96, 133,
134, 138, 141, 197 se 32c Vallby-Höga-Ånnebrunn, 28, 93 se
32d Viby kyrkby, 25 se 32e Lundby prästgård, 110, 168, 169,
178 se 32f Väg 518 Enekorset-Vretstorp, 163, 164 se 32g Körtingsberg, 105 se 32h Värnsta, 15, 57, 159 se 32i Geråsen, 150,
244 se 32j Herrgryt

En del av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetets avgränsade kulturmiljöer av riksintresse (KT 10)
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby

162

Viby socken

by gård, medan mittendelen i huvudsak bestod av
åker- och ängsmark tillhörande Brobytorp. Den
södra delen utgjordes av åkermark och lövskog,
troligen hagmark, tillhörande Nalaviberg och
Folketorp.
I området finns ett stort antal gamla hagmarksekar, som vid hotande avverkning på 1920-talet
fridlystes som naturminnesmärken. Området har i
omgångar omvandlats till naturreservat; 1992 bildades reservatet Broby äng, 1997 reservatet Oxaryggen och 2000 reservatet Nalavibergs ekäng.

32b Nalaviberg
Fornlämningsmiljö, Odlingslandskap,
Naturreservat

På krönet av en drumlin, omgivet av vackra ekängar, ligger Närkes största gravfält.
Historik
Under järnåldern började man begrava sina döda
familjemedlemmar på särskilda gravfält nära gårdarna. I gravarna finns oftast kremerade rester
efter de döda jämte några gravgåvor, som exempelvis vapen, dräktsmycken och redskap.
Gravfälten vid Nalaviberg och Broby ligger
mycket karaktäristiskt på en höjdsträckning och
består av gravar från troligen både äldre och yngre
järnålder (ca 300 f Kr-1000 e Kr). Vid utgrävningar har man hittat fynd som daterats till yngre
järnålder. Gravfälten ligger i en i övrigt mycket
fornlämningsrik trakt, vilket vittnar om områdets
karaktär av centralbygd sedan långt tillbaka i tiden.
Namnet Nalaviberg är bildat av det ursprungliga bynamnet Nalavi i Kräcklinge. Dagens Nalavi
är ett namn med anknytning till hednisk tid och
berättar att platsen varit bebodd åtminstone sedan
järnåldern. Hageberg var ursprungligen benämningen på en del av byn Nalavi.
På 1873 års häradskarta bestod norra delen av
området i huvudsak av ängsmark tillhörande Bro-

Kulturmiljö
Området består av en höjdrygg, en så kallad
drumlin, strax öster om gårdarna Hageberg och
Nalaviberg, ca 3 km nordväst om Östansjö. På
drumlinens krön, vilken når ca 90 meter över havet, och på sluttningen västerut ligger tre gravfält.
I områdets norra del, på båda sidor om vägen och
på Brobytorps tomtmark, återfinns Närkes största
gravfält. Detta består av cirka 60 högar och 140
runda stensättningar. Omedelbart öster om gravfältet finns stora områden med odlingsrösen. På
krönet av drumlinens södra del finns ett gravfält
bestående av ca 60 runda stensättningar. I sluttningen väster om detta gravfält återfinns ytterligare ett gravfält, med 5 runda stensättningar. I
samma sluttning finns dessutom en terrassering,
som troligen är en rest efter en åker.
Naturreservatet Broby äng återfinns i områdets
norra del och består i huvudsak av en fd ängs- och

Det böljande gravfältet
vid Broby

163

Viby socken

åkermark, som lämnats att fritt övergå till naturskog. Reservatet ger en föraning om hur Vibyslätten skulle ha sett ut utan människans inverkan. I områdets centrala del ligger naturreservatet
Nalavibergs ekäng, som består av en betad ekhage
med rik markflora. I områdets södra del återfinns
naturreservatet Oxaryggen, med en rik betesgynnad flora samt mager och stenrik åkermark. Allra
längst ut i söder finns en gammal grustäkt, igenvuxen med blandlövskog.

Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Området inom naturreservatens gränser ska skötas enligt
upprättade skötselplaner.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras. Någon nybyggnation, förutom kompletteringsbyggnader till redan befintlig bebyggelse, bör ej tillåtas inom området. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön
vad gäller byggnadens utformning och placering.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt
3 kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Området omfattas av samrådsplikt till Länsstyrelsen, för
åtgärder som uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad, byte av vägg- och takmaterial, ommålning med
annan färg än den befintliga samt ett antal åtgärder som rör
skog och mark (se Länsstyrelsens informationsskrift: Bygga
och bo i drumlinområdet 1983:1).
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Området rymmer synnerligen höga kulturhistoriska och pedagogiska värden på grund av de
många och välbevarade gravarna, deras för järnåldern typiska läge på krönet av en höjdrygg samt
det omgivande, välhävdade kulturlandskapet.
Släntan

Släntan
Broby ängs
naturreservat

Haga

Brobytorp

Broby
Stensätter

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
6 Broby 4:1 (tidigare Brobytorp samf) bostadshus, bod

Nalavibergs
ekäng

Buren
Bälltorp

Nalavibergs
ekäng

I Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan för odlingslandskapet, Sveriges finaste odlingslandskap (1997) ingår:
Nalaviberg

Gulb

Oxaryggens Oxaryggens
naturreservat
naturreservat

0

100

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:19 Nalaviberg
Den lundartade lövskogen och slåtterängen vid Broby samt
åker-, ängs- och betesmarken vid Oxaryggen är skyddade
som Naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822).
Nalavibergs ekäng är skyddad som Naturreservat enligt
7 kap 4 § miljöbalken (1998:808)

200

meter

Högeråsen

32b Nalaviberg

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
47 Gravfält med högar, stensättningar och resta stenar
50 Gravfält med stensättningar
53 Gravfält med stensättningar
156 Stensträngar
157 Terrassering

32b Nalaviberg
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99, 095 90/9E 9j, 9F 9a
Koordinater: X 6549370/Y 1450090

164

Viby socken

Gulberga omnämns skriftligt något senare än
Vallby, nämligen under 1400-talet, då Karl Knutson Bonde köpte en gård i Gulberga. Under 1400talets mitt finns även skriftliga belägg för Stenkullas existens, då ägde enligt uppgift Vadstena kloster en gård i Stenkulla.
På Torings karta från 1688 återfinner vi
Kungs-Vallby med tre frälsehemman, Höga med
två kronohemman, Folkatorp, Stenkulla och Gulberga med vardera ett kronohemman samt Ånnebrunn bestående av ett fjärdedels kronohemman.
Sydväst om Kungs Vallby finns även en kvarn
inritad.
Under åren 1830 till 1858 genomgick Vallby,
Höga, Folkatorp, Gulberga, Kårkulla och Stenkulla laga skifte. De tidigare täta byarna splittrades upp och gårdarna lades var för sig, med ägorna samlade kring sig.
Till många av gårdarna hörde även torp och
soldattorp. Soldaten under Vallby gård fick bl a
namnet Val, medan soldaten under Höga kunde
heta Hög.
Vid Stenkulla byggdes under 1860-talet ett bönehus, Betesda, vilket sannolikt hade Lybby bönehus som modell. I Stenkulla fanns under 1800talets andra hälft även en småskola. 1897 uppfördes ett mejeri väster om Vallby, vilket troligen under 1930-talet ersattes av en ny mejeribyggnad i
tegel. Mejerirörelsen i Vallby pågick fram till 1939.

32c Vallby - Höga - Ånnebrunn
Vägmiljö, Bebyggelsemiljö, Fornlämningsmiljö,
Odlingslandskap, Folkrörelsemiljö

Väg 530, som slingrar sig fram över drumlinerna
mellan Vallby och Ånnebrunn, kantas på båda
sidor av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
Historik
Utmed den mycket gamla vägen, som leder från
Vallby och vidare nordost upp mot Hardemo,
uppkom tidigt både odling och bebyggelse. Gravfälten vid Ånnebrunn, Nalaviberg och Broby vittnar om mänsklig bosättning i området åtminstone
sedan järnåldern.
Gården Vallbys historia går långt tillbaka i tiden. Under medeltiden fanns här en kungsgård,
varför gården också har kommit att kallas KungsVallby. Gården användes av kungen som uppehållsplats då han reste genom trakten. Enligt ett
par privilegiebrev från 1340-talet ska exempelvis
Magnus Eriksson tidvis ha bott på gården. Det
sägs att kungen även under sin eriksgata gjorde
uppehåll vid Kungs-Vallby, innan han fortsatte sin
resa mot Örebro. Vid början av 1400-talet beboddes Vallby gård av den fogde som hade hand om
det så kallade Vallbygårds län. Vid Vallby fanns
under en tid även ett gästgiveri och två krogar.

Både vägen och
bebyggelsen vid Södra
och Norra Höga ligger
utmed krönet av en
drumlin
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byggelsen som ligger utspridd längs vägen består i
huvudsak av faluröda träbyggnader från 1800talet. Den för bygden så karaktäristiska enkelstugan i två våningar, även kallad Närkestuga, är
en framträdande byggnadstyp i området. En av
områdets äldre byggnader är flygelbyggnaden på
Vallby gård. Byggnaden, som är från 1700-talet,
inrymde i äldre tider Vallby krog. I området finns
två frikyrkobyggnader, ett fd mejeri samt en gammal skolbyggnad.
Vid Ånnebrunn ligger spåren efter dagens och
forntidens människor sida vid sida. Strax intill
bebyggelsen från 1800-talets senare del ligger ett
gravfält av järnålderskaraktär, bestående av fyra
domarringar, en hög och några resta stenar.

Kulturmiljö
Från Vallby, ca tre kilometer väster om Östansjö,
drar väg 530 snett fram över drumlinryggarna upp
mot Hardemo. Vägens sträckning är mycket gammal och har en ålderdomligt slingrande karaktär.
Vägen har i möjligaste mån dragits fram på områdets höjdryggar och följer därför mjukt landskapets former.
Höjdnivån i området varierar från ca 60 meter
över havet upp till ca 90 meter över havet på
höjdryggarnas krön. På båda sidor om den slingrande vägen ligger åkermark, som här och var
övergår i blandlövskog och betade hagmarker.
Fina betesmarker finns bl a vid Kårkulla, Norra
Höga och Gulberga. Områdets långa odlingshistoria i avspeglas i en mängd stenmurar och
röjningsrösen. Odlingsspår med en ålderdomlig
karaktär finns i drumlinsluttningen söder om
Gulberga.
Både odlingslandskapet och bebyggelsen är i
hög grad präglade av 1800-talets laga skifte. BeT
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45 Norra Höga 1:20 (tidigare Norra Höga 1:2), bostadshus,
ekonimilänga
46 Norra Höga 1:21 (tifigare Norra Höga 1:2), bostadshus,
ekonomilänga
48 Södra Höga 1:2 (tidigare 1:3), bostadshus, bod och
ekonomilänga
52 Kårkulla 1:2, bostadshus, flyglar, bod och ekonomilänga
53 Kårkulla 1:18 (tidigare Kårkulla 1:3), bostadshus, flygel,
bodar och ekonomilänga
54 Kårkulla 1:17, Äspe 2:1 (tidigare Kårkulla 1:10), två bostadshus, flygel och ekonomilängor
82 Äspe 6:1 (tidigare Sannaholm 3:1), torp, bod och
ekonomilänga
91 Viby-Stenkulla 1:2, bostadshus, bodar och ekonomilänga
92 Gulberga 2:1 (tidigare Stenkulla 1:3), bostadshus, bodar
och ekonomilänga
100 Vallby 1:10 (tidigare Vallby 1:2), bostadshus,
ekonomilängor
101 Vallby 2:1, gården Kungs-Vallby, bostadshus, flyglar,
bodar och ekonomilängor
102 Vallby 3:5, Norra Höga 1:21, bostadshus, magasin och
ekonomilängor
144 Kårkulla1:20, Ånnebrunn 1:2 (tidigare Kårkulla 1:3),
bostadshus (fd affär), bodar
145 Kårkulla 1:8, bostadshus, bod
147 Viby Stenkulla 1:10 (tidigare Stenkulla 1:5,) bostadshus
148 Viby-Stenkulla 1:8, bostadshus, bod
149 Kårkulla 1:15 (tidigare Stenkulla 1:15), bostadshus,
flygel, bod
150 Ånnebrunn 1:3, bostadshus, bod
151 Ånnebrunn 1:7 (tidigare Ånnebrunn 2:1), bostadshus,
bodar och ekonomilänga
153 Äspe 1:4, fd Esplunda skola
154 Äspe 1:6, Rivet
155 Äspe 1:7, missionshus

32c Vallby - Höga - Ånnebrunn
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99, 095 90, 105 00/9E 9j, 9F 9a,
10F 0a
Koordinater: X 6549250/Y 1450790
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, material, placering
och färgsättning.
- Vägen bör underhållas och bevaras. Vid eventuell ombyggnad och underhåll av vägen bör stor hänsyn tas till vägens
kulturhistoriska värden. Omfattande rätning och breddning
av vägen bör undvikas liksom utfyllnad och skärning i kuperad terräng. För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed
väg 525 bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli
och början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning
ska ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Delar av området omfattas av samrådsplikt till Länsstyrelsen för åtgärder som uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad, byte av vägg- och takmaterial, ommålning med
annan färg än den befintliga samt ett antal åtgärder som rör
skog och mark (se Länsstyrelsens informationsskrift: Bygga
och bo i drumlinområdet 1983:1).
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljön ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 525 (del av)

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar
I kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
5 Broby 3:1, bostadshus, bod
14 Folkatorp 1:4, två bostadshus, ekonomilängor
15 Folkatorp 1:7, bostadshus, bod
16 Folkatorp 1:9, missionshus
17 Folkatorp, 1:11, Broby 3:2, bostadshus, bod
44 Norra Höga 1:18 (tidigare Norra Höga 1:2), bostadshus,
bodar

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:21 Norra Höga
61:22 Gulberga
61:23 Kårkulla
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
18 rest sten, Kungsstenen
38 milsten
96 fyndplats för två skafthålsyxor
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101 stensträng
133 gravfält med bl a domarringar
134 domarring
138 fossil åkermark

141 milsten
197 sentida torplämning

sen den medeltida kyrkans bredd och höjd. Kyrkan byggdes senare om och blev både bredare och
längre. Kanske skedde detta 1421, eftersom detta
årtal finns inristat i södra portalen. Kyrkan fick
vid denna ombyggnad i huvudsak de proportioner
den har idag och blev då sannolikt en av Närkes
storkyrkor. Under 1700-talets andra hälft fick kyrkan sin nuvarande 1700-talsprägel. De medeltida
valven raserades och ett västtorn samt en sakristia
byggdes. Sin senaste renovering genomgick kyrkan 1990-91. Kyrkans interiör präglas i huvudsak
av 1800-talets renoveringar. I vapenhusets östra
vägg sitter ett fragment av en runsten, som enligt
uppgift har påträffats på kyrkogården och återanvänts som trappsten.
Ett sockenmagasin byggdes 1758, vilket fungerade som sädesmagasin fram till 1870-talet. Magasinet byggdes 1912 om till bårhus. Kyrkogården
utvidgades på 1880-talet åt söder.
Enligt en sägen ska socknens första kyrka
byggts ute på Borgholmen i Vibysjön. När kyrkklockorna skulle sättas upp råkade den ena falla
ned och hamnade i sjön. Klockan kan enligt sägnen bara bärgas under fullständig tystnad med
hjälp av två tvillingoxar.
Då kyrkan var den viktigaste samlingspunkten
i bygden kom flera andra byggnader och verksamheter att samlas på platsen kring kyrkan. Kyrkskolan, socknens äldsta, byggdes under åren
1848-49. Skolverksamhet hade då redan pågått i
ambulerande form sedan 1820-talet. Ursprungligen bestod kyrkskolans hela övervåning av en
enda skolsal med läktare. Skolsalen användes
även till andra ändamål som t ex fester. Nedre
botten var inredd som bostad åt läraren. När småskolan inrättades delades den stora salen till två
skolsalar. Skolan var byggd för 150 elever men
kunde ibland ta emot över 200 barn.
Det första kända fattighuset låg strax söder om
kyrkan, på nuvarande kyrkogården. 1853 stod ett
nytt fattighus färdigt ungefär mitt emot kyrkskolan. 1924 moderniserades åldringsvården ytterli-

32d Viby kyrkby
Sockencentrum

Vid Vibysjöns norra strand ligger ett sammanhållet sockencentrum med kyrka, sockenmagasin,
skola, komministerbostad och ålderdomshem.
Historik
Viby har troligen utgjort en egen församling ända
sedan tidig medeltid. Namnet Viby skrevs på
1300-talet Vikby, vilket tydligare än dagens stavning avslöjar varifrån namnet kommer. Viby syftar
nämligen på byns läge invid en vik av Vibysjön,
vilken idag bara är en rest av en tidigare mycket
större sjö.
Från medeltiden och fram till 1600-talet, då
tinget flyttades till Vretstorps gästgivaregård, låg
Grimstens härads tingsplats vid Viby kyrka. Kyrkbyn fungerade länge som socknens naturliga centrum men kom med tiden att få konkurrens av
tingshusplatsen vid Vretstorp.
Under 1100- eller 1200-talet byggdes en mindre och troligen tornlös kyrka i sten på platsen för
nuvarande kyrka. Delar av den medeltida kyrkan
finns i den nuvarande kyrkans långhusmurar. På
kyrkans östra yttervägg visar en markering i put-

Viby kyrkby. Kyrkskolan och lärarbostaden
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gare och ett ålderdomshem uppfördes söder om
kyrkskolan, på mark inköpt från Husby.
På platsen för nuvarande Viby gård låg tidigare
själva Viby by. Viby gård ägdes vid 1400-talets
mitt av Karl Knutson Bonde.
2002 skyddades ekhagen kring hembygdsgården, 1 km sydost om Viby kyrka, som naturreservat.

sadeltak. Det yngsta, från 1910, har en ljus putsad
fasad medan gårdens övriga bebyggelse är traditionellt rödfärgad.
På prästgårdens mark, ca 400 meter sydost om
kyrkan, ligger Viby hembygdsförenings hembygdsgård. Gårdens byggnader har flyttats till platsen
från olika delar av socknen. Själva mangårdsbyggnaden kommer från Odensvi.

Kulturmiljö

Viby kyrkby är ett välbevarat sockencentrum
med mycket högt kulturhistoriskt värde. Den
ovanligt stora medeltidskyrkan vittnar om det
välstånd Vibyslättens bördiga jord medfört.

På en höjd, ca 70 meter över havet strax norr om
Vibysjön, ligger Vibys senmedeltida storkyrka.
Kring kyrkbyn breder ett öppet odlingslandskap
ut sig och längs Vibysjöns stränder ligger betade
strandängar och strandskogar.
Den enskeppiga kyrkan, med rektangulär plan
och torn i väster, är vitputsad under tak av spån
och kopparplåt. Framför sydportalen finns ett vapenhus och på norra sidan en sakristia. Norr om
kyrkan står det gamla sockenmagasinet med murade väggar i tuktad gråsten. I bebyggelsemiljön
söder om kyrkan återfinns den fd lärarbostaden,
kyrkskolan, klockargården och ålderdomshemmet,
alla timmerbyggnader med rödfärgade träpaneler
samt vita fönster och knutar. Takformerna varierar från vanligt sadeltak till brutet sadeltak på
skolan och brutet, valmat sadeltak på ett av bostadshusen.
Väster om kyrkan ligger jordbruksfastigheten
Viby gård. På gården finns flera bostadshus, alla
timmerbyggnader i en och en halv våning med
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32d Viby kyrkby

- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 525
och 526 bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli
och början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning
ska ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.

32d Viby kyrkby
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99/9E 9j
Koordinater: X 6549140/Y 1446410
Riktlinjer
- Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt 4 kap lagen om
kulturminnen m m (KML 1988:950).
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas inom kyrkbyn. Vid eventuell ny bebyggelse ska
stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller
byggnadens utformning, färgsättning och placering.
- Området inom naturreservatets gränser ska skötas enligt
upprättade skötselplaner.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
103 Viby 4:1 (tidigare Kyrkogården 1:1) Viby kyrka, sockenmagasin och kyrkogård
104 Stommen 1:5, Stommen 1:6 (tidigare Stommen 1:1) fd
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Kommunisterbostad, bostadshus, loftbod. Fd arrendatorbostad, 2 bostadshus, bod och ekonomilängor
105 Stommen 1:1 Hembygdsgård, manbyggnad, smedja, ängslada, skomakarstuga, torpstuga bod och ekonomilänga
106 Viby 1:6, 1:8, 5:1 (Viby 1:6, Kyrkskolan 1:1) Husby 5:1 fd
kyrkskola, ålderdomshem samt bostadshus
107 Viby 1:2, 2:2 jordbruksfastighet, bostadshus, arbetarbostad, bod/bostadshus och ekonomilängor

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:14 (del av) Vibysjön
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 525 och 526 (delar av)

Miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
28 Runsten (inmurad i vapenhusets vägg)
93 Hembygdsgård

Ekhagen vid hembygdsgården, Stommens ekäng, är skyddad
som Naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808)

att skapa större sammanhängande och mera lättbrukade åkrar. Under 1800-talets senare hälft
sänktes Vibysjön med ca två meter, vilket medförde att den vattensjuka marken närmast sjön
kunde utnyttjas mera effektivt.

32e Lundby prästgård
Prästgårdsmiljö, Fornlämningsmiljö,
Odlingslandskap

Väster om Vibysjön, intill den gamla färdvägen
upp mot Edsberg, ligger Viby sockens välbevarade prästgård.

Kulturmiljö
Prästgården vid Lundby är vackert belägen på den
rullstensås som sträcker sig i nord-sydlig riktning
utmed Vibysjöns västra strand.
Själva prästgården ligger på en höjd, drygt 70
meter över havet. Arrendatorgården ligger något
lägre i sluttningen söder om prästgården. Utmed
rullstensåsen, på prästgårdens östra sida, drar väg
518 fram i nord-sydlig riktning. Den gamla landsvägens äldre sträckning förbi prästgården kan idag
följas som en grusväg strax väster om nuvarande
väg.

Historik
På Vibysjöns västra strand, knappt två kilometer
från kyrkan, har socknens präst haft sin bostad
sedan 1500-talet. Innan dess bodde kyrkoherden
på Trystorps gård i Tångeråsa. Den äldsta prästbostaden på platsen byggdes under 1700-talet.
Denna förstördes genom brand 1793 men återuppbyggdes några år senare. Enligt handlingar i
kyrkoarkivet lät kyrkoherde Nils Kjellström år
1828 uppföra en ny, ståtlig prästbostad i två våningar.
Kyrkoherde Gumaelius tillträdde pastoratet i
Viby och Tångeråsa 1833. Under sin tid i Viby
förvandlade han den tidigare så ofruktsamma
åsen kring prästgården till en ryktbar park- och
trädgårdsanläggning, kallad Johanneslund. Mellan
sjön och landsvägen skapade han en lundartad
park.
Att det sedan länge funnits rikligt med lövträd
kring gården berättar namnet Lundby, där ’lund’
har den ungefärliga betydelsen ”lövträdsbestånd”.
Odlingsmarken har genomgått en hel del förändringar genom historien, genom exempelvis
täckdikning, borttagande av odlingssten -allt för

Lundby prästgård
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Prästgårdens huvudbyggnad, själva prästbostaden från 1800-talets mitt, är en ståtlig tvåvånings byggnad i trä med faluröda locklistfasader
och vita fönsterfoder. Den ursprungliga rumsindelningen, den för högreståndsbyggnader vid
denna tid så typiska sexdelade planen, är genom
senare renoveringar förändrad. Prästbostaden
flankeras av två 1700-talsflyglar, den ena utgörs
av den gamla prästbostaden och den andra av en
visthusbod, båda faluröda träbyggnader. Söder om
prästgården ligger arrendatorbostället, vars bebyggelse i huvudsak härstammar från 1900-talets första decennier.
Av Gumaelius park finns idag mycket lite kvar
och området är tämligen igenväxt. Söder om
prästgården ligger ett gravfält bestående av en
domarring, två stensättningar och en hög. I odlingsmarken nära gården finns även ett större område med röjningsrösen.
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Lundby prästgård är en av de bäst bevarade
prästgårdsanläggningarna i länet och utgör en
miljö av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

32e Lundby prästgård

efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
- Vägmiljön, se 32f Väg 518 Enekorset-Vretstorp nedan.

32e Lundby prästgård
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 98, 094 99/9E 9i, 9E 9j
Koordinater: X 6547990/Y 1445510

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
62 Lundby 1:1 Prästgården, pastorsbostad, 2 flygelbyggnader,
arrendatorbostad, arbetarbostad, ekonomilängor

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas vid själva prästgården. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad
gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen

Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad
kulturmiljö av riksintresse (KT10)
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 518 (del av)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
25 Domarring, stensättningar, hög
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tades ett tjugotal meter ner mot sjön. Under 1960talet belades vägsträckan Vretstorp-Fjugesta med
oljegrus.

32f Väg 518, Enekorset Vretstorp
Vägmiljö

Kulturmiljö
På ryggen av en rullstensås väster om Vibysjön
löper en av kommunens äldsta landsvägar.

Från Vretstorp, upp förbi Vibysjön och vidare
norrut till kommungränsen vid Enekorset,
sträcker sig en rullstensås. Ca en kilometer åt
nordost fortsätter sedan rullstensåsen norrut mot
Fjugesta. Åsens bredd varierar mellan ca 100-300
meter. I områdets södra del är åsen mindre markant, för att i områdets norra del övergå i en utpräglad hög och brant ”getrygg”.
Väg 518 är i sin helhet en utpräglad åsväg och
har trots sin asfaltbeläggning kvar sin äldre och
marknära landsvägskaraktär. Vägbanan följer
mjukt rullstensåsens topografi. I nära anslutning
till vägen finns förutom en del bebyggelse även
några gravfält av järnålderskaraktär. Troligen är
vägen äldre än gravfälten, då dessa ofta anlades i
anslutning till viktiga färdleder.
Längs vägen finns även några lämningar efter
äldre bebyggelse, en milstolpe samt i områdets
södra del en gammal stenvalvsbro ett tiotal meter
från nuvarande väg. Vid prästgården finns den
äldre vägsträckningen bevarad vid sidan om nuvarande väg.
Vägkanterna, särskilt norr om Vibysjön, består
bitvis av en artrik, hävdgynnad flora.

Historik
Då man i äldre tider helst valde att ta sig fram där
det var torrt och lättframkomligt blev rullstensåsarna nästan alltid utnyttjade som färdvägar. Vägen, som sträcker sig fram på ryggen av Askersundsåsen, från Askersund upp genom Vretstorp
och vidare mot Edsberg, är en av de äldsta landsvägsförbindelserna mellan götalandskapen och
Västernärke.
Strax söder om Vibysjön, i knutpunkten mellan
de två landsvägarna Örebro-Tiveden och Askersund-Västernärke, växte med tiden ett bygdecentrum fram med gästgiveri, marknad och tingshus.
Invid vägen på Vibysjöns västra strand anlades en
prästgård, Lundby, samt gården Körtingsberg.
Vid Körtingsberg viker en väg av österut mot
Viby kyrkby. Under 1800-talet kantades vägen
norrut mot sockengränsen av ett flertal torp.
Genom åren har vägsträckningen modifierats
något, bl a genom beredskapsarbete i början av
1920-talet, då vägen vid Lundby rätades och flyt-

Väg 518 väster
om Vibysjön
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På grund av sin långa kontinuitet och välbevarade landsvägskaraktär, utgör vägmiljön ett område av mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
64:14 Vibysjön (del av)
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 518 (del av)

T
0

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
55, 57, 62, se 32e Lundby prästgård resp 32g Körtingsberg

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)

Vibysjön
T

62,95

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att vägen får behålla sin sträckning. Milstolpen, den gamla
stenbron samt den äldre vägsträckningen vid Lundby
underhålls och bevaras. Vid eventuell ombyggnad och
underhåll av vägen bör stor hänsyn tas till vägens kulturhistoriska värden. Omfattande rätning och breddning av
vägen bör undvikas liksom utfyllnad och skärning i kuperad terräng.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 518
bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli och
början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning ska
ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt
3 kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Vretstorp

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
5 Stensättningar
11 Gravfält med stensättningar
110 Milstolpe
168 Bebyggelselämning
169 Bebyggelselämning
178 Stenvalvsbro
samt 25, 163, 164 se 32e Lundby prästgård resp. 32g Körtingsberg

32f Väg 518 Enekorset - Vretstorp

32f Väg 518, Enekorset - Vretstorp
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 98/9E 9i
Koordinater: X 6548840/Y 1444360
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Nykterhetsrörelsen växte under 1880-talet sig
stark i Vibybygden. På Körtingsbergs ägor, norr
om själva herrgården, lät blåbandsföreningen God
Framtid uppföra en blåbandslokal 1902.
Under tiden efter första världskriget, då många
arbetslösa luffare trampade fram på landsvägarna,
lät dåvarande godsägare Sätterqvist inrätta ett
”luffarhotell”, där luffarna erbjöds tak över huvudet. I herrgårdens kök bjöds de på mat.
Odlingsmarken kring gården har brukats länge
och har därför genomgått en hel del förändringar.
För att skapa stora sammanhängande åkrar har
åkermarken täckdikats, bäcken rätats, odlingssten
och andra hinder plockats bort. Under 1800-talets
senare hälft sänktes Vibysjön med ca två meter,
vilket medförde att den vattensjuka marken närmast sjön kunde nyttjas som ängsmark.

32g Körtingsberg
Herrgårdsmiljö, Odlingslandskap, Folkrörelsemiljö

Strax väster om Viby kyrkby ligger Körtingsbergs
herrgård, omgiven av öppna odlingsmarker.
Historik
Körtingsbergs herrgård är känd sedan 1600-talet
och var den första stora herrgården i Viby. På
1688 års karta finns gården inritad som ett frälsegods med hela sex mantal. Gården ägdes under
1600-talet av bland andra greve Karl Bonde och
Jakob Pontus de la Gardie.
Namnet Körtingsberg, bildat av det äldre bynamnet Körtinge och tillägget -berg, uppstod först under
1700-talet. Genom överste Gustaf Gadde blev
godset 1721 ett säteri. Gadde lät samma år bygga
en ståndsmässig herrgårdsbyggnad i karolinsk stil.
1854 byggdes herrgården om av kapten Staaf och
gavs då en andra våning. Väster om herrgården, på
platsen för dagens Körtinge gård, låg enligt 1873
års häradskarta Körtingsbyn.
På Körtingsbergs herrgård har det funnits ett
mejeri och en väderkvarn. Kvarnen flyttades under 1900-talets första hälft till Gällersta forngård.
Till herrgården hörde också ett trettiotal större
och mindre torp. Där bodde en stor del av alla de
män och kvinnor som utförde dagsverken på herrgården. De lite större torpen hyrde ofta själva en
dräng som istället för torparen fick utföra de
ålagda dagsverkena.
1935 delades den stora jordegendomen upp i
två ungefär lika stora delar. Den västra kallas numera Körtinge, medan den östra fick behålla namnet Körtingsberg.

Kulturmiljö
Vid Vibysjöns nordvästra strand, på en höjd av ca
65-70 meter över havet, ligger Körtingsbergs herrgård. Gården omges på tre sidor av åkermark.
Denna är i stort sett rensad från odlingssten och
utgör ett antal större sammanhängande åkrar. En
rätad bäck rinner i nord-sydlig riktning genom
åkermarken. Öster om gården, ner mot Vibysjön,
finns betesmarker och närmast sjön ett brett
strandskogsbälte.
Huvudbyggnaden vid Körtingsbergs herrgård
består idag av en rektangulär träbyggnad i två våningar med ett polygont torn mitt på fasaden mot
trädgårdssidan. Fasaden består av liggande och
stående vitmålad panel. Norr om huvudbyggnaden ligger trädgårdsmästarbostaden, en timmerbyggnad i två våningar med vitmålad träpanelfasad. Vitmålad är även inspektorsbostaden väster
om huvudbyggnaden, en timmerbyggnad i en våning med liggande panel.
Söder om huvudbyggnaden, på andra sidan om
vägen mot Körtinge ligger en fd statarlänga från
1700-talet. Byggnaden är uppförd i timmer och
består av två våningar med loftgång. Fasaden är
rödfärgad med snickerier i brutet vitt. Fram till
1940-talet rymde längan fem lägenheter, á ett rum
och kök. Väster om huvudbyggnaden återfinns
även gårdens många ekonomibyggnader, mestadels träbyggnader med traditionellt rödfärgade
fasader och vita snickerier.
Blåbandslokalen norr om gården har byggts till
och inrymmer idag en snickeriverkstad.

Körtingsbergs herrgård
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Drygt 400 meter väster om herrgården ligger
gården Körtinge. På vägens norra sida återfinns
manbyggnaden, en vitputsad byggnad i två våningar med omkringliggande ekonomibyggnader.
Alldeles söder om vägen ligger en välbevarad
mindre smedja, vilken även inrymt ett snickeri.

Södra Norrängsbacken

Körtingsbergs herrgård är den äldsta storgården
i Viby och utgör med sin välbevarade bebyggelse
en kulturmiljö av synnerligen högt kulturhistoriskt
värde.

N. Norrängsbacken
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32g Körtingsberg

skador på kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i
anslutning till dessa miljöer utföras med varsamhet.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Vägmiljön, se 32f Väg 518 Enekorset - Vretstorp .

32g Körtingsberg
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 98, 094 99/9E 9i, 9E 9j
Koordinater: X 6549190/Y 1444950
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Inom
miljön bör ingen ny bebyggelse uppföras förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse. Vid eventuell ny bebyggelse
ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad
gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade
enligt 30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
55 Körtingsberg 7:1, Körtingsbergs herrgård, huvudbyggnad,
trädgårdsmästarbostad, loftbod (fd statarlänga), inspektorsbostad och ekonomilängor
56 Körtingsberg 7:6 (tidigare Körtingsberg 7:14) fd blåbandslokal, idag snickeriverkstad
57 Körtingsberg 7:15 bostadshus, bod
Delar av miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad
kulturmiljö av riksintresse (KT10)
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I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 518 (del av)

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
64:14 Vibysjön (del av)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
163 bebyggelselämning
164 bebyggelselämning

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)

skiffertak. År 1854 flyttades en flygelbyggnad från
huvudbyggnadens sydöstra sida, för att på dess
nordvästra sida uppföras i förändrat skick. Vid
denna tid planterades också ett flertal alléträd.
1897 revs den gamla manbyggnaden och ersattes
av en ny, något längre västerut än den tidigare.
För ritningarna stod arkitekten Hans Hedlund.
1919 kompletterades gårdsmiljön av en andra flygelbyggnad. På gården har det även funnits ett
mindre mejeri.
Under slutet av 1800-talet genomfördes omfattande dräneringsarbeten och nyodlingar på godsets marker. Till gården hörde vid 1800-talets slut
fem arbetarbostäder.
Skarbysjön öster om gården sänktes i två omgångar, under 1860-talet och 1920-talet, men sjöbottnen blev aldrig så torr att den kunde nyttjas
som åkermark. Däremot kunde en hel del av den
tidigare sanka marken kring sjön, vilken tidigare
främst nyttjats som betesmark, efter sänkningen
odlas upp som åkermark.

32h Värnsta
Herrgårdsmiljö, Fornlämningsmiljö,
Odlingslandskap

1600-talssäteriet Värnsta ligger i ett kuperat
odlingslandskap med lång kontinuitet.
Historik
Det kuperade området kring Värnsta hör sannolikt till de områden i trakten som tidigt koloniserades. Vid Värnsta gård finns bl a ett gravfält
som vittnar om att platsen var bebodd redan under järnåldern.
Fram till 1624 var Värnsta, som i äldre tider
kallades Värsta, en bondby. Detta år slogs fyra
hemman samman till ett gods av Melker Falkenberg av Bålby. På Torings karta från 1688 är gården markerat som säteri.
Efter att en brand förstört manbyggnaden uppfördes 1791 en ny tvåvåningsbyggnad i trä med

Huvudbyggnaden vid Värnsta
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om gården. Groparna kan enligt uppgift ha använts som skyttevärn vid en militär övning under
1800-talet.
Två dammar anlades nordväst om gården under 1900-talets slut, vilka idag utgör ett populärt
tillhåll för diverse fågelarter. I hela området förekommer dessutom ett flertal fågelarter som är typiska för det äldre odlingslandskapet men under
senare tid blivit allt sällsyntare.
Värnsta gård består idag av huvudbyggnaden
från 1897, en reveterad timmerbyggnad i två våningar med valmat sadeltak, två reveterade flyglar
i en våning med sadeltak samt diverse ekonomibyggnader. Väster om gården ligger en gammal
smedja med tillhörande smedbostad. Ytterligare
två fd arbetarbostäder finns kvar nordost, respektive nordväst om huvudbyggnaden, Sturbo och
Ödebo.

Kulturmiljö
Vid stranden av den utdikade Skarbysjön, alldeles
på gränsen mot Lekebergs och Kumla kommuner,
ligger Värnsta gård. Gården ligger mitt i området
och omges av ett kuperat odlingslandskap, med
omväxlande åkermarker, öppna betesmarker och
lövträdsbevuxna drumliner. Genom områdets västra del löper vägen mellan Viby och Hackvad.
Höjdnivån i området varierar från ca 55 till 70
meter över havet.
I stort sett hela området har varit hävdat som
åker- och betesmark under mycket lång tid, vilket
har präglat både landskapsbilden och vegetationen. Större delen av betesmarken består av lövträdsbevuxna kullar med plana ytor mellan, vilka i
många fall tidigare nyttjats som åkermark.
På den bitvis lövträdsbevuxna drumlinen nordväst om gården, kallad Sturbokullen, finns ett gravfält bestående av ca 25 runda stensättningar. Här
finns dessutom spår av äldre tiders odling, i form
av röjda ytor, en hel del odlingssten samt ett antal
stensträngar. Ett flertal odlingsrösen samt ett antal gropar finns i området med betesmark väster

Gården Värnsta med omkringliggande odlingslandskap berättar om många tidsåldrars markanvändning och utgör som helhet en kulturmiljö av
mycket högt kulturhistoriskt värde.

bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 526
bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli och
början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning ska
ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

32h Värnsta
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 104 09/10E 0j
Koordinater: X 6551460/Y 1448620
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets äldre
drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar och
vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar
hållas öppna och rena från sly.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- Området omfattas av samrådsplikt till Länsstyrelsen för åtgärder som uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad,
byte av vägg- och takmaterial, ommålning med annan färg än
den befintliga samt ett antal åtgärder som rör skog och mark
(se Länsstyrelsens informationsskrift: Bygga och bo i
drumlinområdet 1983:1).
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs att
underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell ny

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
135 Värnsta 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Värnsta herrgård, herrgårdsbyggnad, flyglar, fd arbetarbostäder, ekonomibyggnader och
bodar
136 Värnsta 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, Björkbacken, Smedja och fd
smedsbostad
Miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)
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I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000) ingår:
Väg 526 (del av)

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
105 Gravfält

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:16 Värnsta
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Vid Sörby, en dryg kilometer öster om gården,
finns ett av bygdens större förhistoriska gravfält,
med ca 100 gravar.
Gården som givit godset namnet Geråsen
hörde tidigare till Värnsta säteri och låg ca 300

32i Geråsen
Herrgårdsmiljö, Odlingslandskap, Naturreservat

En knapp kilometer öster om Viby kyrkby ligger
Geråsens herrgård, omgiven av ett öppet odlingslandskap med flera gamla ekhagar.
Historik
Geråsens herrgård är en relativt ung företeelse.
Gården bildades på 1850-talet då Kapten C A
Staff köpte in och slog samman flera mindre hemman. Trakten har däremot en mycket lång historia
av mänsklig bosättning. Om det vittnar bl a en
förhistorisk grav, i form av en stensättning, alldeles invid uppfartsvägen till herrgården. I hagmarken söder om gården har även en stenyxa hittats.

Geråsens herrgård
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meter väster om herrgården, på platsen för nuvarande Gammelgården.
Herrgårdens huvudbyggnad uppfördes 1860 i
två våningar men genomgick 1932 en fullständig
ombyggnad, då den bl a påbyggdes med en tredje
våning. Ytterligare en restaurering genomfördes på
1940-talet.
Gården Geråsen omgavs tidigare av marker
tillhörande Husby, Smedstorp och Stommen. Gården Husby har mycket gamla anor. Namnet Husby
antyder att gården mycket väl kan ha varit en av
de forntida kungliga förvaltningsgårdarna som
hörde till Uppsala Öd. Husby blev under 1600talet säteri. Smedstorp däremot var troligen ett
medeltida nybygge, på det som tidigare varit utmark. Stommens mark tillhörde Viby prästgård.
Marken kring Geråsen har genomgått stora
förändringar, inte minst genom att marken har
delats och bytt ägare ett flertal gånger. Från att i
huvudsak ha varit utmark uppodlades större delen
av marken kring Geråsen under 1800-talet. Det är
från denna tid vi finner flest spår i landskapet
idag. I omgivningen har ett flertal torp försvunnit
sedan mitten av 1800-talet men även några nya
tillkommit.
1999 skyddades några områden av betade ekoch lövlundar kring Geråsen som naturreservat.

som park. Ekhagen strax söder om landsvägen
omgärdas av stengärdesgårdar och har tidigare
nyttjats som bl a åker.
Huvudbyggnaden vid Geråsen är en tre våningar hög byggnad på kvadratisk plan med valmat tegeltak. Fasaden är putsad i en gulbrun kulör. Till denna hör en flygelbyggnad i så kallad
schweizerstil. Strax sydost om gården ligger den
fd trädgårdsmästarbostaden, en mindre envåningsbyggnad med gula, spritputsade fasader. Norr och
öster om gården återfinns fyra torp. På Geråsens
ursprungliga gårdsläge, på en höjdrygg strax väster
om nuvarande huvudbyggnad, finns även idag ett
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader.
Gården Geråsen med omkringliggande odlingslandskap, vittnar om en lång tids markanvändning
och utgör en kulturmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.
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Geråsen

Strax öster om Vibysjön, i ett öppet och svagt
kuperat odlingslandskap, ligger Geråsens herrgård.
Höjdnivån i området ligger mellan ca 60 till 75
meter över havet. Gården omges av ekhagar i ett
annars öppet odlingslandskap. Herrgårdsbebyggelsen återfinns på en höjdrygg, vilken sannolikt
utgör en så kallad drumlin.
Området består, förutom gården Geråsen,
även av delar av Smedstorps, Husbys och Sjörs
ägor. Den näringsrika moränen har resulterat i en
rik flora och fauna. Hagarna med sina åldriga ekar
har ett högt natur- och kulturvärde.
Åkermarken, som idag i stort sett är rensad
från åkerholmar och röjningsrösen, utgörs av ett
antal större sammanhängande åkrar. Många
röjningsrösen finns dock kvar på mark som tidigare varit åker. Det som var ängsmark under
1800-talet har idag uppodlats eller övergått till
betes- eller skogsmark. Ekhagen närmast herrgården har längre tillbaka i tiden troligen fungerat
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32i Geråsen

32i Geråsen
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99/9E 9j
Koordinater: X 6548800/Y 1447580
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande
bäckar och vägar bör bibehållas.
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- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Området inom naturreservatets gränser ska skötas enligt
upprättade skötselplaner.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning och placering.
- För att den artrika naturmiljön ska bevaras utmed väg 525
bör vägrenarna slås någon gång mellan mitten av juli och
början av augusti. Eventuell dikning eller kantskärning ska
ske med särskild hänsyn till den skyddsvärda floran.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

25 Smedstorp 1:1 (tidigare Geråsen 1:1), fd trädgårdsmästarbostad, bod
26 Geråsen 1:1, bostadshus, ekonomilänga
40 Husby 6:1, fd soldattorp, bostadshus, bod och ekonomilänga
41 Husby 6:1 bostadshus, bod
42 Husby 6:1 bostadshus, bod
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)
Miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:15 Geråsen
I Vägverkets åtgärdsprogram för artrika vägkanter (2000)
ingår:
Väg 525 (del av)
Ett antal ekhagar vid Geråsen är skyddade som Naturreservat
enligt 7 § naturvårdslagen (1964:822)
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
15 stensättning
57 minnessten, rest 1880
159 fyndplats av stenyxa

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
24 Geråsen 1:1 Geråsens herrgård, huvudbyggnad, flygelbyggnad

32j Herrgryt

domarringar, även de gravar av järnålderskaraktär.
I området finns även spår efter förhistorisk järnframställning.
Den tidiga odlingen i området var extensiv och
omfattade troligen större delen av drumlinen.
Med tiden kom jordbruket att intensifieras och en
fast bosättning uppföras. Kanske låg den första
bebyggelsen norr om nuvarande byn, vilket skulle
vara mer centralt i förhållande till den äldre odlingsmarken. Vid något tillfälle övergavs stora
delar av den tidigare åkermarken, kanske i samband med att den nuvarande byn bildades. På
Torings karta från 1688 återfinns ett hemman i
Herrgryt, vars symbol berättar att hemmanet var
av både skatte- och krononatur. På storskifteskartan från 1779 ser vi bl a att det sena 1700talets bytomt var mindre än dagens, ungefär som
dagens tomter till fastigheterna 1:20 och 1:26 tillsammans. Vid denna tid bestod byn av tre gårdar
och byvägen passerade inte som nu genom bebyg-

Bymiljö, Odlingslandskap, Fossil åkermark

Herrgryt är en bymiljö av ålderdomlig karaktär,
omgiven av ett odlingslandskap med bevarade
spår från många olika tidsperioder.
Historik
Hur länge människor har bott och brukat marken
kring Herrgryt vet vi inte med säkerhet. Det troligen första skriftliga omnämnandet av Herrgryt
(Hæriagrithe) är från 1385. Enligt traditionen ska
heliga Birgitta ägt en gård i Herrgryt under 1300talet. Det som sannolikt utgör förhistoriska odlingsspår i anslutning till byn tyder på att odling
har skett på drumlinen, kanske ända sedan yngre
bronsålder eller äldre järnålder. Väster om byn,
vid Nalaviberg, ligger Närkes största gravfält, daterat till järnåldern. Sydost om byn återfinns två
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Det ålderdomliga
odlingslandskapet
norr om Herrgryts by

gelsen, utan på byns västra sida. Den äldre åkermarken i norr nyttjades som ängsmark.
År 1839, då byn genomgick laga skifte, bestod
byn av fem gårdar och bytomten hade utvidgats
till dagens storlek. Två av gårdarna flyttades ut
från byn, Norrgården och Änglyckan. I samband
med skiftet rätades bygatan ut och fick sin nuvarande sträckning genom byn. Byns åkermark hade
vid denna tid ökat något sedan 1770-talet, främst
på bekostnad av tidigare ängsmark. Den forna
åkermarken i norr brukades vid 1830-talets slut
fortfarande som ängsmark men hade 30 år senare,
enligt 1860-talets häradskarta, övergått i skog.
Under 1800-talets senare hälft hörde även
några torp till Herrgryt. Ett av dessa var ett soldattorp, vars soldat fick namn som exempelvis
Hjälm och Grytman. 1872 tillkom ännu en gård
genom att en undantagsstuga avsöndrades från
byns mittengård. En ny fastighet etablerades under sent 1800-tal i byns nordvästra del, nämligen
Charlottenlund.
Flera av byns bostadshus har moderniserats
och i vissa fall byggts till under 1900-talet. Under
denna tid har även en hel del ekonomibyggnader
försvunnit i byn, några nya har tillkommit medan
andra byggts till.
Namnet Herrgryt verkar vara starkt förknippat
med stenar. Efterleden -gryt betecknar nämligen en
eller flera stenar som eventuellt fungerat som tillhåll för vilda djur. Förleden Härr-, eller Hær- som
det skrevs på 1300-talet, kan vara en variant av
ordet har med betydelsen ”sten, stengrund”.

Kulturmiljö
Drygt en och en halv kilometer nordväst om Östansjö tätort, i sydsluttningen av en kilometerlång
höjdsträckning, ligger byn Herrgryt. Strax söder
om byn passerar Europaväg 20. Höjdsträckningen, en så kallad drumlin, når upp till en höjd mellan 85 och 90 meter över havet och omges nästan
helt av odlingsmark.
Byn Herrgryt består av fyra gårdar som ligger
tätt tillsammans utmed byvägen. Byn har idag en
typisk radbykaraktär, med bostadshusen på den
östra sidan om vägen och ekonomilängorna på
den västra. Byggnaderna är uppförda i trä, företrädesvis timmer, och är rödfärgade. Undantag utgör
en ladugårdsbyggnad som är uppförd i tegel.
Den sydligaste gården (Herrgryt 1:27) består av
fyra byggnader och har ett välbevarat bostadshus,
en tvåvånings enkelstuga från 1823. Norr om
denna gård finns fortfarande en del av den gamla
byvägens sträckning kvar. Nästa gård (Herrgryt
1:20) har ett boningshus från 1800-talets början,
ombyggt på 1930-talet, samt bodar, tvättstuga,
brygghus och ekonomilängor. Den tredje gården
(Herrgryt 1:26) ligger liksom den föregående på
1700-talets gamla bytomt, och består av två bostadshus, två flyglar och en ekonomilänga. Det
västra bostadshuset är från 1800-talets början
medan det östra tillkommit senare. Den nordligaste gården (Herrgryt 1:25) har även den två bostadshus, varav det ena från 1800-talets början,
samt flera bodar.
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rösen med helt stenröjda, flikiga åkerytor däremellan. Längre norrut ändrar röjningsrösena karaktär,
de är mindre, överväxta med mossa och ligger
tätare. De mest ålderdomliga lämningarna består
av små rösen utan omkringliggande urskiljbara
åkerytor. Istället finns rikligt med sten även i marken mellan rösena, vilket tyder på att ett ålderdomligt jordbruk bedrivits här med hjälp av hacka
eller årder. Andra rösen är lite större och har
stenröjda ytor mellan sig, vilket tyder på ett mer
intensivt brukande av marken. I området förekommer även ett flertal stensträngar, varav de
flesta utgår från röjningsröseområdets centrala
delar. Ungefär 500 meter sydost om Norrgården
finns lämningarna efter en tjärdal.

Norr om byn återfinns den ”nya” gården Charlottenlund (Herrgryt 1:12) och den utflyttade Norrgården (Herrgryt 1:22). Den senare är en tvåvånings parstuga, vars stomme enligt uppgift ska
vara från 1750. Till gården hör bl a bod, brygghus
och ekonomilängor. I områdets nordöstra del finns
ännu en gård, Mötan (Mötan 1:1, Kårkulla 2:12),
med ett bostadshus från 1930-talet och några
ekonomilängor tillhörande en tidigare, numera
riven, mangårdsbyggnad. Sydväst om byn ligger
den andra utflyttade gården, Änglyckan (Herrgryt
1:19, Kungsberg 4:1), en enkelstuga med tillhörande ekonomibyggnader utmed vägen.
Norr om byn sträcker sig ett stort område med
lämningar efter äldre tiders jordbruk. Området,
som idag består av beteshagar och betad lövskog,
innehåller en stor mängd röjningsrösen av olika
form och storlek, stensträngar samt röjda ytor.
Den stora variationen i röjningsrösenas storlek
och markens karaktär tyder på att det rör sig om
lämningar från olika tidsperioder, sannolikt från
förhistorisk tid fram till 1900-talets andra hälft.
Området närmast byn, som odlades ända in på
1900-talets andra hälft, består av stora röjnings-

Byns välbevarade täta och ålderdomliga karaktär ger tillsammans med det komplexa odlingslandskapet, med lämningar från förhistorisk tid
fram till idag, en mycket tydlig bild av Vibyslättbygdens jordbruks- och bebyggelsehistoria
och utgör därför en kulturmiljö av synnerligen
högt kulturhistoriskt värde.

Herrgryts by enligt storskifteskartan 1779, laga skifteskartan 1839 och fastighetskartan 2000
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- Delar av området omfattas av samrådsplikt till Länsstyrelsen för åtgärder som uppförande eller tillbyggnad av ekonomibyggnad, byte av vägg- och takmaterial, ommålning med
annan färg än den befintliga samt ett antal åtgärder som rör
skog och mark (se Länsstyrelsens informationsskrift: Bygga
och bo i drumlinområdet 1983:1).
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

32j Herrgryt
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 095 90/9F 9a
Koordinater: X 6549120/Y 1451750
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas inom Herrgryts bykärna eller röjningsröseområdet norr om byn. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, material, placering och färgsättning.
- Drumlinområdet i Viby är en av Riksantikvarieämbetet
avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT 10) och ska enligt 3
kap 6§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada områdets natur- och kulturmiljö.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
34 Herrgryt 1:25 (tidigare Herrgryt 1:3), bostadshus, bodar
35 Herrgryt 1:27 (tidigare Herrgryt 1:5), bostadshus, brygghus, ekonomilänga
36 Herrgryt 1:22 (tidigare Herrgryt 1:8), bostadshus, bodar,
ekonomilängor
37 Herrgryt 1:26, Kungsberg 4:1 (tidigare Herrgryt 1:9), bostadshus, flygelbyggnader, ekonomilängor
38 Herrgryt 1:20 (tidigare Herrgryt 1:10), bostadshus,
ekonomilängor
146 Mötan1:2, Kårkulla 1:12 (Tidigare Mötan 1:1, Kårkulla
1:12), ekonomilängor tillhörande nu rivet boningshus samt
ett boningshus från slutet av 1930-talet
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Miljön ingår i en av Riksantikvarieämbetet avgränsad kulturmiljö av riksintresse (KT10)

I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:24 Herrgryt

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:2 Viby (del av)

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
150 Slaggförekomst
244 Tjärframställningsplats

sannolikt den största förändringen av områdets
odlingslandskap.

33 Tystinge - Skrubby

Kulturmiljö
Området sträcker sig utmed förkastningen, från
Östansjö och nästan bort till Skävi. I norr avgränsas området av Europaväg 20. Området genomkorsas i öst-västlig riktning av Västra stambanan,
samt länsväg 529 mellan E20 och Östansjö.
Odlingslandskapet karaktäriseras av den oregelbundna lutningen från förkastningen, från ca
95 meter över havet uppe i sluttningen ner till ca
60 meter över havet invid E20. I området finns
flera bäckraviner. Floran i området är ovanligt rik
på grund av att områdets jordarter i hög grad är
påverkade av Närkeslättens skiffer och kalksten.
Naturliga betesmarker finns fortfarande kvar i
bäckravinerna samt i en del torra och kalkgynnade delar av området.
Områdets långa historia av mänsklig bosättning speglas i landskapet av ett stort antal fornlämningar. Här finns bl a hällkistor, stensättningar, högar och domarringar. Områdets största gravfält ligger vid Skrubby, med 25 högar och ca 100
stensättningar. Om äldre tiders jordbruk vittnar
ett flertal odlingsrösen och stengärdesgårdar, vilka
är vanliga främst i områdets östra del.
Inom området finns välbevarade gårdar, både i
utflyttade lägen och kvarliggande på de gamla
bytomterna. Flera byggnader från 1700-talet finns
bevarade, bl a i Odensvi och Ybby. En stor del av
byggnaderna är från 1800-talets mitt och en vanlig byggnadsform i området är den så kallade
Närkestugan.

Historik
Stora delar av odlingslandskapet Tystinge - Skrubby har liksom drumlinområdet anor från förhistorisk tid. Därom vittnar både ortnamnen och de
många fornlämningarna.
Exempelvis finns här en hällkista från yngre
stenålder, ca 2000-1500 f Kr. Traktens ortnamn
på -by, -inge, och -vi kan härledas tillbaka till åtminstone järnåldern. Efterleden -vi i Odensvi betyder (hednisk) ’helgedom’ och vittnar om att
Odensvi troligen varit någon form av kult- eller
offerplats under förkristen tid.

33a Odlingslandskapet
Tystinge - Skrubby
Odlingslandskap

Strax väster om tätorten Östansjö breder ett kuperat odlingslandskap ut sig i sluttningen upp mot
förkastningsbranten.
Historik
Området uppodlades sannolikt tidigt. Större delen
av området ligger ovanför 65-meters nivån och
befann sig därmed ovanför strandlinjen redan under jägarstenålder (ca 5000 f Kr). Det första jordbruket var extensivt och kringflyttande. Allt eftersom jordbruksredskapen och brukningsmetoderna
utvecklades, effektiviserades jordbruket och åkermarken utökades. Åkrarna röjdes successivt från
sten och andra odlingshinder. 1800-talets jordbruksreformer, framförallt laga skiftet, utgjorde

Kulturlandskapet Tystinge - Skrubby vittnar
om en lång tids markanvändning. Det öppna
odlingslandskapet, där åkrarna mjukt följer de
oregelbundna lutningarna från förkastningen, har
dessutom ett stort värde för landkapsbilden. Som
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helhet utgör området en kulturmiljö av mycket
högt kulturhistoriskt värde.

Odlingslandskapet
söder om Ybby

51 Kungsberg 4:1 (tidigare Kungsberg 1:1), bostadshus,
uthus
61 Markatorp 4:4 (tidigare Lund 1:1), bostadshus, flygelbyggnader, uthus
70 Lybby 2:9
74 Nordansjö 1:2, 1:3, två gårdar med bostadshus och uthus
75 Nordansjö 1:16, bostadshus, uthus
76 Odensvi 5:2 (tidigare Odensvi 5:1), bostadshus
97 Viby-Sörby 2:11, Marielund, bostadshus
98 Tystinge 1:11, Loviselund, bostadshus, uthus
130 Våglyckan 1:8, bostadshus, uthus
131 Våglyckan 1:9, fritidsbostad, uthus
samt 1, 63, 64, 65,66,68,69, 137-141 se 33b Lybby-Skrubby-Ybby

33a Odlingslandskapet Tystinge - Skrubby
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99, 095 90/9E 9J, 9F 9A
Koordinater: X 6546640 Y 1449700
Riktlinjer
- För att odlingslandskapets värden ska bevaras krävs att
marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken (MB
7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse ska
hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
63:1 Tystinge-Skrubby
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:20 Lilla Frotorp, öppen hagmark
61:27 Ålunda, ekhage
61:28 Tystinge, öppen hagmark
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
30 gravfält
32 kantskoning till hästvandring
33 Odensvi bytomt samt förhistorisk boplats
41 gravfält
42 minnessten
46 stensättning
99 fyndplats skafthålsyxa

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
19 Odensvi 11:1 (tidigare Frotorp 4:1), Lilla Frotorp, bostadshus, uthus
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100 rest sten
148 rest sten
170 bebyggelse lämning
175 bebyggelselämning
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236 härd
238 grav, rest av ett röse
Samt 40, 43, 44, 151, 152 se 33b Lybby - Skrubby - Ybby
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nad. Intill bönhuset uppfördes fem år senare en
skola. Vid den östra utflyttade Lybbygården
inrättades en handelsbod. Denna drevs av Anna
Maria Josefsson, även kallad ”Jungfrun i Höjda”
och ska enligt uppgift vara den äldsta handelsboden i Närke. Den drevs fram till 1908. Ännu en
handelsbod har funnits i Lybby men denna flyttades senare till Östansjö.

33b Lybby - Skrubby - Ybby
Bymiljö, Fornlämningsmiljö, Folkrörelsemiljö

I sluttningen upp mot förkastningsbranten återfinns några välbevarade bymiljöer.
Historik
Lybby finns omnämnt i ett brev redan 1413
(Lydhaby). På 1688 års häradskarta finner vi två
hemman inritade vid Lybby. Vid tiden för laga
skifte, 1935-37, fanns här två stora gårdar, Norrgården och Sörgården, vilka båda hade flera delägare. Vid skiftet flyttades tre brukningsenheter ut
från byn, vilka hamnade strax norr, söder och öster om byn.
Lybby blev under 1800-talets mitt något av ett
centrum i bygden. 1860 uppförde Viby baptistförsamling Lybby bönhus, även kallat Sionsborg, vilket för övrigt är kommunens första frikyrkobygg-

Lybby bönhus, även kallat Sionsborg
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Byn Skrubby bestod år 1688 av tre kronohemman. Byn genomgick laga skifte år 1827. Tidigare
låg byn samlad norr om de båda Ybbygårdarna,
mellan nuvarande Norr- och Sörgården. Till byn
hörde under 1800-talets andra hälft ett tiotal torp
och ett soldattorp.
Byn Ybby finns omnämnd i ett gåvobrev från
1280, då Ybbys två gårdar skänktes till Riseberga
kloster. Ybby skrevs på den tiden Egby. På 1688
års karta är Ybby inritad som ett och ett halvt
kronohemman. Ybby by bestod då som nu av två
gårdar, Länsmansgården och Häradsskrivargården.
Då byn aldrig skiftats, återfinns de båda gårdarna
på sin ursprungliga plats än idag.
Ortnamnen med ändelsen -by har en lång tradition. De anses som tidigast ha tillkommit under
romersk järnålder men många -by-namn uppkom
även under medeltiden.

Längre österut ligger Berga fd skola, en tvåvåningsbyggnad i trä, ursprungligen från 1865.
Strax intill finns en mindre småskolebyggnad från
1899. Mittemot skolan återfinns det välbevarade
fd missionshuset Sionsborg. Kapellet är en envåningsbyggnad i sten, som med sina vitputsade
fasader kraftigt avviker från den omgivande faluröda träbebyggelsen.
Sydväst om Lybby ligger byn Skrubby med
sina tre gårdar. Den gamla bytomten strax söder
om Norrgården kallas fortfarande ”den gamla
trädgården”. Öster om byn återfinns en av kommunens äldsta fornminnen, en stenåldersgrav i
form av en hällkista. Den grävdes ut 1936 och
visade sig då ha varit en grav för inte mindre än
14 personer.
Strax söder om Skrubby, på en liten höjdrygg,
ligger de två välbevarade Ybbygårdarna. Båda
härstammar från mitten av 1700-talet. Länsmansgården består av en byggnad i en och en halvvåning, med en rikt dekorerad förstukvist och
halvmånformade fönster ovanför entrén och på
gavlarna. Till gården hör ytterligare ett bostadshus
från 1865, byggt för länsmannens medhjälpare,
samt ett torp beläget i skogskanten söder om byn.
Häradsskrivaregården är även den en byggnad i en
och en halv våning men är något större än länsmansgården. De karaktäristiska halvmånformade
fönstren återfinns även på denna byggnad. Till
gården hör även en bod, vars vindflöjel har årtalet
1639 inpräntat. Boden har tidigare använts som
bostad. Strax öster om byn återfinns grunden efter
ett bränneri.

Kulturmiljö
Mellan motorvägen och vägen mot Östansjö ligger byn Lybby. Bykärnan består idag av fyra relativt tätt sammanbyggda fastigheter. Bebyggelsen
är i huvudsak från 1800-talets andra hälft, med
undantag av gården söder om vägen (Lybby 1:9),
som uppfördes i reveterat timmer 1912-13. Bykärnan är tämligen välbevarad och har delvis kvar sin
radbykaraktär.
Uppe på höjden, strax öster om bykärnan, ligger en av de utflyttade gårdarna (Lybby 2:23).
Gården som på grund av sitt höga läge kallas Höjden, har en mycket välbevarad gårdsbild. Bostadshuset utgörs av en typisk Närkestuga och flankeras av två rödpanelade flygelbyggnader. Mittemot
denna gård återfinns den gamla handelsboden, en
tvåvånings enkelstuga från 1800-talets mitt, med
tillbyggnad på baksidan.

På grund av sin välbevarade bebyggelse utgör
området som helhet en kulturmiljö av mycket
högt kulturhistoriskt värde. Delmiljön Ybby får
däremot anses vara av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

byggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas inom Ybby och Lybby bykärnor. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, material, placering och färgsättning.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.

33b Lybby - Skrubby - Ybby
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99, 095 90/9E 9J, 9F 9A
Koordinater: X 6547160/Y 1450250
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon ny-
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- Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

69 Lybby 2:8, Sionsborg, fd missionshus
137 Skrubby 1:24, Ybby1:1 (tidigare Skrubby 1:3), bostadshus,
uthus
138 Viby-Berga 3:31, 1:13 (tidigare Skrubby 2:7), bostadshus,
uthus
139 Skrubby 3:7, Ybby 1:1 (tidigare Skrubby 3:1), bostadshus,
flyglar, uthus
140 Ybby1:1, fd länsmansgård, två bostadshus, uthus
141 Ybby 2:6 (tidigare Ybby 2:1), fd häradsskrivargård, bostadshus, uthus

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
1 Viby-Berga 1:2, Berga fd skola, två fd skolhus, uthus
63 Lybby4:1, 4:3 (tidigare Lybby 1:5, 2:6), två bostadshus,
uthus
64 Lybby 1:9, bostadshus, uthus
65 Lybby 2:27 (tidigare 2:7), bostadshus, uthus
66 Lybby 1:17 (tidigare Lybby 1:6), fd handelsbod, bostadshus, uthus
68 Lybby 2:23 (tidigare Lybby 2:5), bostadshus, undantagsstuga, uthus

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
39 husgrund
40 hällkista
43 väghållningssten
44 stensättning
151 slaggförekomst
152 milstolpe
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Kulturmiljö

34 Fagerlid

Fagerlid och de omgivande gårdarna Höghult och
Näggestorp ligger ca 135 m över havet, alldeles
på krönet av den förkastning som löper i öst-västlig riktning genom socknen. Området består av
moränmarker och en del sandiga sediment. Spår
efter äldre tiders brukning finns bl a i form av ett
antal spridda röjningsrösen och röjda ytor.
Bebyggelsen härstammar i huvudsak från
1800-talets senare del med undantag av två av
bostadshusen (vid Höghult och Näggestorp),
vilka är uppförda under 1920-talet.
Vid sekelskiftet 2000 odlas enbart en liten del
av den ursprungliga åkermarken och en stor del
av området håller på att växa igen eller har planterats med granar. De kvarvarande öppna markerna
ligger däremot fortfarande mycket vackert i det
höglänta landskapet.

Odlingslandskap

Odlingslandskapet Fagerlid ligger högst uppe på
krönet av förkastningen som avgränsar Vibyslätten från skogsbygden i söder.
Historik
När området kring Fagerlid först koloniserades är
osäkert. Troligen skedde det som tidigast någon
gång under sen medeltid. På häradskartan från
1688 finner vi gårdarna Höghult, ett frälsehemman,
och Fagerlid, ett halvt frälsehemman. Efterleden
-hult i Höghult betyder ungefär ”skogsdunge” och
hög- syftar sannolikt på platsens höga läge på förkastningen. Denna så kallade hult låg oftast i
bebyggelsens utkant och har ofta utnyttjats som
betesmark, innan den så småningom bebyggdes.
När området var som mest uppodlat kunde
man från delar av åkermarken och den genomgående vägen skåda ut över hela Närkeslätten. Under 1900-talets senare del har dock hävden i området minskat drastiskt.

Det småskaliga odlingslandskapet har sitt högsta värde på grund av sitt läge på förkastningens
krön men är också värdefullt som rekreationsområde till tätorten Vretstorp.
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- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Eventuell ny bebyggelse bör uppföras med hänsyn till den
omkringliggande miljön.

34 Fagerlid
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 89/9E 8j
Koordinater: X 6543540/Y 1446060
Riktlinjer:
- Kulturmiljöns högsta värden ligger i odlingslandskapet.
För att dessa värden ska bevaras krävs att marken även i fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar och vägar bör bibehållas. Det vore önskvärt om några av de igenväxande områdena röjdes och i fortsättningen hävdades i form av slåtter
eller bete, särskilt markerna i områdets norra del där utsikten
mot slätten i stort sett helt är skymd av träd.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Länsstyrelsens bevarandeprogram för länets odlingslandskap (1993) ingår:
61:1 Fagerlid

år senare till Stockholm, medan åkermarken brukades ännu några år av gården Höghult.
Frommatorps gruvor inmutades 1816 men
gruvdriften hade sannolikt pågått även före detta
årtal. På en berghäll i närheten finns två inskrifter:
”Af IMIS är grufvestreket funit År 1783” samt strax
intill en inhuggen krona och texten ”G III 1789”.
Enligt en sägen ska nämligen kung Gustav III besökt gruvorna i Frommatorp vid detta år.
I början gav Frommatorpsgruvorna så kallat
rödbräckt malm, vilket inte gav järn av någon högre kvalitet. Först när man tog sig ner på lite
större djup påträffades malm av bättre kvalitet.
En uppgift finns från 1822 om att man detta år
fick fram 170 ton malm ur Frommatorpsgruvorna.

35 Frommatorp
Torpmiljö, Gruvmiljö

Djupt inne i barrskogen söder om Vretstorp ligger
lämningarna efter ett tiotal torp och en gruva.
Historik
Bebyggelsen kring Frommatorp tillkom sannolikt
under 1800-talet. På Torings karta från slutet av
1600-talet finns ingen bebyggelse eller gruva utmärkt. Knappt två hundra år senare återfinns på
häradskartan ett odlingslandskap nordväst om
sjön Åmmen. Markerade på denna karta är också
torpen Frommatorp, Stenboda, Eriksberg samt ett
soldattorp under gården Höghult.
Vid slutet av 1800-talet fanns så många som
elva torp i trakten kring Frommatorp. Torpen hörde till de närliggande gårdarna Fagerlid, Höghult,
Esslatorp och Näggestorp. De olika gårdarnas smala
skogsägor gjorde att torpen här kom att ligga nära
varandra. Flera av torparna var hantverkare. Här
bodde bl a nubbsmeden Per Viktor Johansson och
skräddaren Anders Holm, den senare även soldat.
Vid Frommatorp låg tre torp nära intill varandra
på rad, vilket närmast måste ha liknat en by.
Under 1900-talets första årtionden försvinner
dock torpbebyggelsen kring Frommatorp, en efter
en. På den ekonomiska kartan från 1955 finns
bara torpet Högalund och några åkerlappar kvar.
Stugan vid Högalund flyttades enligt uppgift några

Kulturmiljö
Mitt ute i barrskogen söder om Vretstorp, alldeles
intill kommungränsen, ligger lämningarna efter ett
tiotal torp och en gruva. Höjdnivån i området
varierar från ca 135 till 160 meter över havet, vilket medför att större delen av området ligger
ovanför högsta kustlinjen. Detta innebär i sin tur
att marken aldrig blivit utsatt för ursvallning. Sydost om området ligger sjön Åmmen. Området delas av en nord-sydlig bäckravin.
I bäckravinens sluttningar ligger lämningarna
efter ett tiotal torp, i form av husgrunder, källare,
åkerterrasser, röjningsrösen, syrenbuskar m m.
Alla torp återfinns inom en radie på ca 700 meter
Från vägen Höghult-Äspelund viker en mindre
skogsväg av mot sydväst. Efter ca 800 meter når
man de fyra första torplämningarna. På vägens
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västra sida återfinns tre torplämningar, varav den
ena efter ett soldattorp, bestående av flera husgrunder, två jordkällare samt delvis igenväxta
åkerytor. På vägens östra sida, ca 100 meter söderut, återfinns ännu en husgrund.
Strax norr om dessa lämningar viker en mindre
stig av mot söder och leder fram till ytterligare
några torplämningar. Det första, Frommatorp, har
en tydlig husgrund och en närmast intakt jordkällare uppmurad av stora stenblock. Öster om
denna ligger lämningarna efter det som sägs vara
Frommatorps gamla grund. Ca 80 meter söderut
återfinns nästa husgrund, vilken dock är ganska
otydlig. Den fjärde lämningen, Lilla Frommatorp,
består av en tydlig husgrund, där den gamla järnspisen skymtar fram i spismurshögen. En delvis
igenrasad jordkällare återfinns strax intill. Kring
dessa tre torplämningar finns tydliga åkerytor och
ett flertal röjningsrösen.
I områdets södra del finns lämningarna efter
ytterligare tre torp, bl a Högalund och Stenboda,
bestående av husgrunder, åkerytor, stenmurar och
röjningsrösen.
I områdets norra del återfinns lämningarna efter Frommatorps gruva. Gruvlämningarna består
av två vattenfyllda gruvhål samt ett antal högar
med lossbruten sten. I områdets östra del finns ett
antal skärpningar, det vill säga hål efter mindre
provbrytningar.

Torplämningarna kring Frommatorp.

Frommatorp. En källare
och en glänta i skogen
vittnar om att det här en
gång legat ett torp
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De många torplämningarna vittnar om den omfattande nyodling som skedde i samband med
1800-talets befolkningsökning och tillsammans
med gruvmiljön utgör området en kulturmiljö av
högt kulturhistoriskt värde.
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35 Frommatorp

- Miljön kring torplämningarna bör hållas öppna. Husgrunder,
röjningsrösen, stenmurar m m bör hållas fria från träd och
buskar.

35 Frommatorp
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 88, 094 89/9E 8i, 9E 8j
Koordinater: X 6541730/Y 1444910
Riktlinjer
- Torplämningar och andra kulturlämningar är skyddade enligt
30§ Skogsvårdslagen (1979:429). För att undvika skador på
kulturlämningarna ska skogsvårdsåtgärder i och i anslutning
till dessa miljöer utföras med varsamhet.
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Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
126 Frommatorpsgruvorna
179 bebyggelselämning
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Vretstorp centralort i den nybildade storkommunen Viby. Då Hallsbergs kommun bildades 1971,
förlorade Vretstorp sin roll som kommuncentrum.
Namnet Vretstorp härrör sig från en tid långt
före stationssamhällets framväxt. På 1500-talet
skrevs namnet Wreedztorp, vilket kanske syftar på
vred i betydelsen ’vägkrök’. En annan tolkning är
att namnets förled istället utgörs av ordet vret som
betyder ’liten, inhägnad åker’.

36 Vretstorp
Historik
Före järnvägens tillkomst fanns i stort sett ingen
bebyggelse på den plats Vretstorps tätort ligger
idag. Gravfält och domarringar strax intill dagens
tätortsbebyggelse vittnar dock om att området
varit befolkat sedan långt tillbaka i tiden.
Den naturliga mötesplatsen i Viby låg i äldre
tider vid kyrkan. Framemot 1600-talet växte däremot en ny centralpunkt fram, i form av tingshusplatsen strax söder om Vibysjön.
När stambanan drogs fram 1862, anlades en
station ca en kilometer söder om tingshusplatsen.
Kring stationen växte ett nytt samhälle fram.
Verksamheten vid tingshusplatsen försköts efter
hand in till Vretstorps stationssamhälle.
Det nya stationssamhället Vretstorp kom att
bli ett centrum för bygdens affärsverksamhet. Här
växte bl a flera affärshus fram, liksom ett postkontor. I Vretstorp anlades också en rad småindustrier inom främst trätekniska och mekaniska
verksamheter. Bland de större verkstäderna märks
Vretstorpsverken. Flera sågverk anlades i anslutning
till samhället och om vårarna spreds ljudet från
ångmaskiner och sågklingor över samhället. Närheten till jordbruksbygden medförde att både ett
mejeri och några mindre kvarnar anlades i samhället för att omhänderta jordbrukets produkter.
Under åren 1944-55 var Vretstorp municipalsamhälle. Vid denna tid pågick en livlig byggverksamhet i samhället. Bostadsområden och egnahem
tillkom, liksom nya gator och vägar. 1952 blev

36a Tingshusplatsen
Tingsplats, Gästgiverimiljö

Knutpunkten mellan de två landsvägarna söder
om Vibysjön, utgjorde i äldre tider bygdens centrum med tingsplats, marknadsplats och gästgiveri.
Historik
Strax söder om Vibysjön möttes vägarna mellan
Askersund-Västernärke och Tiveden-Örebro.
Platsen blev tidigt en naturlig mötesplats för
Vibybygden. Sedan 1600-talet har här hållits ting
för Grimstens härad. I anslutning till tingsplatsen
anlades en gästgivaregård, vilken på 1688 års
karta över Grimstens härad kallas Wyby krough.
Sedan mitten av 1800-talet hölls årligen två
marknader vid gästgiveriet, i juni och november.
Hit kom både traktens bönder och kringresande
försäljare för att sätta upp sina stånd på var sida
om vägen vid gästgiverigården. En krog var inrymd i en byggnad på motsatta sidan om vägen.
Troligen gick det ibland hett till vid krogen, varför
en arrestlokal uppfördes intill gästgivargården, där
de värsta bråkstakarna kunde buras in.
Under 1800-talets slut växte stationssamhället
Vretstorp fram ungefär en kilometer söder om
tingshusplatsen. En bit in på 1900-talet flyttades
både marknad och hotellverksamhet in till det nya
samhället. Tinget flyttades 1909 in till tätorten
Hallsberg.
Sedan 1893 har det funnits ett mejeri i Vretstorp. Efter ett antal ägar- och lokalbyten uppförs
1933-34 en helt ny mejerianläggning vid vägskälet
sydost om tingshuset och gästgivargården. Det
intilliggande bostadshuset stod färdigt ett år se-

Vretstorps fd mejeri
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nare. Mejeriet tog emot mjölk från ett stort område, ända från Hardemo till Askersund. En del
av mjölken förädlades på plats. Exempelvis tillverkades här en ädelost som under namnet Riseberga ädelost såldes till hela landet samt på export.
Resten av mjölken kördes efter separering och
pastörisering in till Örebro. Sedan mejeriverksamheten upphört övertogs lokalerna av Örebro
fruktindustri, vilka i sin tur har efterträtts av flera
andra verksamheter. 1983 var mejeriets skorsten i
så dåligt skick att den övre delen revs.

och tillbyggnad på baksidan. Strax väster om
tingshuset ligger gården Lilla Vretstorp, en jordbruksfastighet med en ståtlig och för sekelskiftet
1900 typisk bebyggelsemiljö. Mangårdsbyggnaden
har en utpräglad sekelskifteskaraktär med sin rika
snickarglädje. Strax intill ligger flera tätt sammanbyggda rödfärgade ekonomihus.
Sydost om tingshuset ligger en större mejeribyggnad med gula spritputsade fasader och brutet
tegeltak. Väster om mejeribyggnaden ligger en
lägre, rödfärgad träbyggnad, vilken bl a fungerat
som lager och lokal för osttillverkning. Norr om
mejeriet finns ett grönputsat bostadshus i en våning med brutet tegeltak.

Kulturmiljö
Dagens bebyggelse på tingshusplatsen utgörs av
den fd gästgivaregården och det gamla tingshuset.
Gästgiveriet är en välbevarad rödfärgad träbyggnad i två våningar från 1850-talet. Tingshuset från
1820-talet är en envånings träbyggnad, med ett
idag relativt förändrat yttre, både vad gäller färg

Området har som helhet ett mycket högt kulturhistoriskt värde, främst på grund av att bebyggelsen kring tingshuset representerar platsens tidigare funktion som bygdecentrum.
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färgsättning. Det vore önskvärt om Tingshuset återfick sin
ursprungliga faluröda locklistfasad med vita snickerier och
rött lertegeltak.

36a Tingshusplatsen
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99/9E 9J
Koordinater: X 6546093/Y 1445183

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
123 Skävi 2:90 fd mejeri
124 Vretstorp 4:1 (tidigare Tingshusplatsen 1:1) fd tingshus
125 Vretstorp 3:1 (tidigare Tingshusplatsen 2:1) fd gästgiveri, uthus
127 Vretstorp 1:2 (tidigare Vretstorp 1:1) två bostadshus,
uthus

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Någon nybyggnation förutom nödvändig kompletteringsbebyggelse
bör ej tillåtas inom området norr om vägen. Vid eventuell ny
bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
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För den redan på 1830-talet grundade sparbanken, vilken var den första sparbanken belägen på
landsbygden, byggdes utmed Askersundsvägen ett
ståtligt bankhus år 1911. Här uppförde även länsmannen i Ybby ett större bostadshus under tidigt
1900-tal.
På ryggen av den ås, som sträcker sig norrut
utmed Askersundsvägen, uppfördes omkring 1890
en väderkvarn. Kvarnen drevs från 1910 med motor.

36b Vretstorps centrum
Stationssamhälle, Villamiljö

Kring platsen för den nu försvunna stationen och
utmed Askersundsvägens båda sidor återfinns
stationssamhället Vretstorps centrummiljö.
Historik
I början av 1860-talet uppfördes en järnvägsstation
ca en kilometer söder om Vretstorps tingshus och
gästgiveri. Kring stationen växte snabbt ett handelscentrum fram, med affärer, post, hotell m m.
Utmed Askersundsvägen uppfördes sedan under
1900-talets första årtionden ett pärlband av tidstypiska bostadshus. Handlaren Carl Julins affärsrörelse, med anor från 1870-talet, inrymdes i ett stort
hörnhus intill stationen, byggt någon gång under
1900-talets första årtionden. 1925 byggdes en biograf strax intill, i vars källarvåning även Vretstorps
polisstation inrymdes under en tid. När sedan
kommunalhuset byggdes 1955, kom polisstationen
att flytta in där, tillsammans med sjukkassa, bibliotek, läkarmottagning m m. I kommunalhusets källarvåning inrymdes också brandkåren. Då Viby
kommun 1971 uppgick i Hallsbergs kommun förlorade kommunhuset sin funktion. Byggnaden köptes senare in av föreningen Folkets Hus och har
därefter fungerat som Vretstorps Folkets Hus.

Kulturmiljö
Området omfattar tätortens centrala delar utmed
Askersundsvägen och Stationsgatan. Höjdnivån i
området ligger på ca 75 meter över havet.
I områdets nordöstra del ligger en fornlämningsmiljö bestående av två domarringar och en
rest sten. Nordväst om denna återfinns en mindre
bebyggelsemiljö, bestående av några bostadshus
med ekonomibyggnader samt en fd kvarn.
En bit söderut ligger Fredriksbergsskolan. På
Askersundsvägens östra sida återfinns den äldre
skolmiljön, bestående av bl a två äldre skolbyggnader, från 1879 respektive 1896, samt en fd lärarbostad. Alla utgörs av traditionellt faluröda
träbyggnader. 1953 stod den nya skolbyggnaden
på andra sidan vägen färdig att tas i bruk.
I övrigt kantas Askersundsvägen i huvudsak av
en välbevarad bebyggelsemiljö från 1910- till

Utmed Askersundsvägen ligger den fd
länsmansbostaden
samt det fd kommunalhuset, numera
Folkets Hus
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1930-talet, de flesta är byggnader i en våning med
ljusputsade fasader. Här finns också det fd Kommunalhuset, nuvarande Folkets Hus, som utgörs
av en långsmal byggnad i ljusgult tegel. Byggnaden strax norr om Kommunalhuset utgörs av den
ståtliga fd länsmansvillan i jugendstil. Strax söder
om Kommunalhuset återfinns det fd sparbankshuset. Längre ner mot järnvägen ligger ett fd slakteri, med rödfärgade längor inne på gården. Därefter följer den gamla biografen och den gamla järnhandeln. Mellan dessa återfinns den fd järnhandelns rödfärgade lagerbyggnad.
På Stationsgatan, ungefär mittemot den nu
försvunna järnvägsstationen, ligger två affärsbyggnader från tidigt 1900-tal. Byggnaderna har
fungerat som kombinerade affärs- och bostadshus,

med butikslokal i bottenvåningen och lägenheter i
övervåningen.
Söder om järnvägen ligger en miljö med bostadshus, affärshus och en verkstad, tillkomna
under en period från sent 1800-tal fram till ungefär 1900-talets mitt. Särskilt intressant är det putsade hörnhuset med en verkstad på gården. Verkstaden, som är uppförd 1900 i tegel med fina
mönstermurade friser, har bl a inrymt en tillverkning av kassaskåp.
Området är en sammanhållen och välbevarad
representant för det stationssamhälle som växte
fram i början av 1900-talet och utgör som helhet
en miljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.
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36b Vretstorps centrum
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 99, 094 89/9E 9J, 9E 8J
Koordinater: X 6545143/Y 1446166

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I kulturhistorisk byggnadsinventering från 1979-80 ingår:
110 Skävi 1:11, bostadshus, bod
109 Skävi 1:4, bostadshus, tidigare även affärshus, bodar
111 Skävi 1:32, bostadshus och affärshus?
112 Skävi 1:45, bostadshus
113 Skävi 1:68, Fredriksbergs småskola, lärarbostad
117 Skävi 2:46 (tidigare Skävi 2:19), sparbanksbyggnad
118 Skävi 2:28, bostadshus
119 Skävi 2:30, bostadshus
120 Skävi 2:32, bostadshus
121 Skävi 2:34, bostadshus
122 Skävi 2:41, bostadshus
128 Grotorp 7:1 (tidigare Fiskalen 1, bostadshus
115 Skävi 2:8, bostadshus, verkstad
114 Skävi 2:4, bostadshus
116 Skävi 2:15, bostadshus

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell
ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande
miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen
efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår följande:
108 domarringar, rest sten

föreningen, senare Lantmännen, ett sädesmagasin
1909. Detta var Centralföreningens första filial
utanför Örebro. Magasinet utökades med en tillbyggnad 1943. Under 1960-talet uppfördes även
en lagerbyggnad.
Det största företaget i Viby under större delen
av 1900-talet var AB Vretstorpsverken. Företaget
grundades 1923, under namnet AB Vretstorps
Tröskmaskiner, av arbetare som tidigare varit anställda vid Thermaenius tröskverksfabrik i Hallsberg. Verkstaden uppfördes på den gamla marknadsplatsen i Vretstorp, invid idrottsplatsen och
Folkets Park. Företaget utvecklades under 1930-,
40- och 50-talen till en betydande industri. Verkstadslokalerna utökades i takt med ökad orderingång och förändrad produktion. Den första tillbyggnaden gjordes 1933 och därefter följde ett
flertal ny- och tillbyggnader fram till slutet av
1970-talet. Folkparken fick relativt tidigt ge vika
för lagerbyggnader och på den gamla idrottsplatsen uppfördes någon gång under 1960-70-talen en
bläster- och måleribyggnad.
Förutom tröskverk tillverkades även boss- och
halmfläktar. Sedan skördetröskan introducerats
kom tröskverken successivt att utkonkurreras. I
slutet av 1940-talet lade därför Vretstorpsverken
om sin produktion och började tillverka transpor-

36c Vretstorpsverken och
Rabogatan
Stationssamhälle, Industrimiljö, Folkrörelsemiljö

Kring stationen samlades tidigt ett flertal olika
industrier och verksamheter, bl a verkstadsföretaget Vretstorpsverken, en handelsbod, Centralföreningens sädesmagasin m m.
Historik
Även på södra sidan om järnvägen växte en rad
verksamheter fram efter järnvägsstationens tillkomst. 1895 byggdes utmed Rabogatan ett missionshus, som fick namnet Emanuel. I huset bredvid fanns en handel som under 1920-30-talen
drevs av handlare Eklöf. Strax intill fanns även en
knäckebrödsfabrik. Affärsbyggnaden inrymde senare en ICA-butik, vilken lades ned på 1960-talet,
då den nya ICA-affären byggdes. I knäckebrödsfabriken inrymdes från 1940-talets mitt en nåtlingsavdelning, tillhörande skofabriken Oscaria i
Örebro. Nåtlingsverksamheten upphörde under
1970-talets senare del.
Spannmålshandeln fick en viktig knutpunkt i
Vretstorp. I stationens närhet uppförde Central-
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Vidare västerut återfinns den fd missionskyrkan,
en tvåvånings timmerbyggnad med ett femkantigt
trapphus samt korsformade fönster. Byggnaden
hade ursprungligen en fasad i liggande och stående träpanel men täcktes med eternitplattor vid
mitten av 1960-talet. Efter två mindre bostadshus
återfinns Lantmännens sädesmagasin och lagerbyggnad, båda stora faluröda trähus.
I områdets östra del återfinns fd Vretstorpsverkens fabrikslokaler. Verkstadsbyggnaden består av ett flertal byggnadsdelar av olika ålder och
höjd, vilka tillsammans speglar företagets utveckling. Fasaderna är putsade i en beige färgton. Flera
av de olika tillbyggnaderna är märkta med årtal
ovanför entrédörrarna. Den äldsta delen är från
1923 och ligger i mitten av nuvarande byggnad.
Västerut ligger en tillbyggnad från 1946 med upphöjda, längsgående takfönster. Här bearbetades
järn- och trädelarna till tröskverken. Norrut ligger
den 1958 tillbyggda och lite högre monteringshallen.
På den västra sidan av byggnaden finns fortfarande den bandade tegelskorstenen till värmepannan kvar, liksom silon för träspån. Norr om verkstadsbyggnaden, utmed Askersundsvägen, ligger
en rödmålad lagerbyggnad i trä, troligen från verksamhetens första tid. Ytterligare ett antal rödfärgade lagerlängor i trä, troligen från något senare tid,
ligger väster om verkstadsbyggnaden. Norr om
dessa ligger måleri- och blästerlokalerna. I öster
återfinns en kontorsbyggnad i två våningar, uppförd 1977. Vid sekelskiftet 2000 inryms i Vretstorpsverkens gamla lokaler ett flertal olika företag
och verksamheter.

Fd Vretstorpsverkens fabrikslokaler

törer av olika slag. 1985 gick Vretstorpsverken i
konkurs. Verksamheten drevs därefter vidare ännu
en tid, i något mindre skala. Efter ett flertal ägarbyten upphörde tillverkningen slutligen 1993. Lokalerna kom därefter att hyras ut till olika företag. Som mest jobbade ungefär 200 personer samtidigt vid Vretstorpsverken.
Väster om Vretstorpsverken låg tidigare en stor
ångsåg.
Kulturmiljö
Området består av delar av bebyggelsen längs
Rabogatan samt industrimiljön kring fd Vretstorpsverken.
En bit in på Rabogatan återfinns byggnaderna
efter den fd knäckebrödsfabriken och skofabriken, en envånings röd träbyggnad med långsidan
ut mot gatan. Inne på gården finns fler byggnader
som också hört till verksamheten. Strax intill ligger en modern byggnad med plåtfasader.
Nästa hus utgörs av den fd handelsboden, en
träbyggnad i två och en halv våning, vilken troligen uppförts under 1900-talets första årtionde.

Området representerar en viktig del i samhällets industrihistoria och utgör en kulturmiljö av
högt kulturhistoriskt värde.

36c Vretstorpsverken och Rabogatan
Socken/Församling: Viby
Ekonomisk kartblad: 094 89/9E 8j
Koordinater: X 6544690/Y 1446170

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering
och färgsättning.
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36c Vretstorpsverken och Rabogatan

1934 ner och flyttades upp till den nya folkparken. Verksamheten i den gamla parken drevs dock
vidare en tid med en ny dansbana i ungdomsklubbens regi.
I princip allt arbete med att bygga den nya
folkparken utfördes med hjälp av frivillig arbetskraft. Många arbetade på Vretstorpsverken och
kunde där tillverka ett och annat som behövdes.
Uppbyggnaden av Vretstorps Folkets Park finansierades av privata medel liksom försäljning av
föreningsandelar, á 10 kr/st.
Den gamla dansbanan ersattes av den nuvarande år 1942. En scen tillkom några år senare. I
början av 1980-talet uppfördes kiosker och en
serveringsbyggnad i timmer. Tidigare fanns här
några enkla kioskbyggnader i plywood. Entrén
tillverkades under 1970-talet med Brunnsparkens
entré som modell. Dess stomme svetsades ihop
vid Vretstorpsverken. Den färgglada entréskylten
tillverkades av konstnären Bengt Amundin under
tidigt 1990-tal.

36d Vretstorps Folkets Park
Folkrörelsemiljö

På en avsats i förkastningsbranten, strax söder om
stationssamhället Vretstorp, ligger Vretstorps Folkets Park.
Historik
Under 1900-talets första år växte arbetarrörelsen
fram i Viby. Föreningen Folkets Hus bildades
1931 av representanter från Socialdemokratiska
Arbetarkommunen, Socialdemokratiska ungdomsklubben och nykterhetslogen 2418 Templet Ihärdig. Föreningen köpte 1934 in 3,5 tunnland mark i skogen
ovanför Vretstorpsverken och började där iordningställa en Folkets Park.
En form av folkparksverksamhet, med bl a en
dansbana, fanns då redan i samhället strax intill
Vretstorpsverken. Denna dansbana plockades

Entrén till Vretstorps Folkets Park
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Under åren har ett stort antal kända och populära artister underhållit traktens befolkning och
tillresta besökare. Aktiviteter i parken arrangerades inte bara av föreningen Folkets Hus utan
också av andra föreningar och privatpersoner.
Parkens storhetstid var under 1960- och 70-talen.
Publikrekord sattes under sommaren 1974, då
3091 personer dansade till Flamingokvintetten och
Vi Fem.

båda målade i gult och grönt. Öster om dessa ligger fyra timrade och brunfärgade kiosker med
torvtak. Söder om kioskerna finns en brunfärgad
timrad serveringsbyggnad. En mindre, öppen
dansbana samt en toalettbyggnad återfinns sydost
om den övriga bebyggelsen. Från den öppna dansbanan leder en stig, kallad Kärleksstigen, ner mot
entrén och parkeringen.
Även om arrangemangen och publikantalet har
minskat med åren används Vretstorps Folkets
Park fortfarande flitigt. Kring sekelskiftet 2000
anordnades ca 25 aktiviteter och ett par danskvällar årligen. Under sommarmånaderna är parken dessutom ett populärt utflyktsmål för Vretstorpsborna.

Kulturmiljö
I förkastningsbranten söder om Vretstorps centrum ligger Vretstorps Folket Park. Höjdskillnaden inom området är ca 15 meter, där de högre
partierna når ca 110 meter över havet.
Från parkeringen nere vid vägen leder en väg,
genom entrebyggnaden och uppför en brant backe,
till själva nöjesområdet. På en avsats i barrskogen
ligger en inbyggd dansbana och en scenbyggnad,

Med sin starka tradition i trakten och en bebyggelsemiljö som speglar större delen av den
period parken varit igång, utgör Vretstorps Folkets
Park en miljö av högt kulturhistoriskt värde.
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36d Vretstorps Folkets Park

utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse
ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller
byggnadens utformning, placering och färgsättning.
- Övriga detaljer och anläggningar inom området, som
lyktstolpar, dansbana m m bör på samma sätt underhållas
och bevaras.

36d Vretstorps Folkets Park
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 89/9E 8J
Koordinater: X 6544530/Y 1446460
Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
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mark odlades upp och bebyggdes. I jämförelse
med Vibyslätten lyser fornlämningarna kring
Fagerbjörk och Björshult med sin frånvaro.
På häradskartan från 1688 återfinner vi hemmanen Björshult, Fagerbjörk, Latorp och Hässleberg.
Om vi jämför dagens landskap med det som är
inritat på 1873 års häradskarta, ser vi att i stort
sett alla åkrar på kartan hålls öppna även idag.
Däremot har en stor del av den tidigare ängsmarken fått ge vika för åker eller skog. Något som
också har minskat är antalet brukningsenheter.
Gården Björshult har aldrig genomgått laga
skifte. Fagerbjörk, Hässleberg och Latorp genomgick däremot laga skifte under åren 1846-55. Till
Björshult och Fagerbjörk hörde även några torp
samt ett soldattorp. Soldaten, som hörde till gården Fagerbjörk, kunde få namn som t ex Fager.
Ett mindre barrskogsbestånd av urskogstyp
norr om Hässleberg skyddades 1934 som Naturminne.

37 Fagerbjörk Björshult
Odlingslandskap

I det höglänta skogsområdet väster om Vibysjön
öppnar plötsligt landskapet upp sig i ett småbrutet
odlingslandskap, vars talrika stengärdesgårdar och
röjningsrösen ger landskapet en ålderdomlig prägel.
Historik
Det steniga skogslandskapet kring Björshult och
Fagerbjörk erbjöd ingen attraktiv jordbruksmark,
varför området troligen koloniserades långt senare
än den bördiga Vibyslätten. Om detta vittnar
även gårdsnamnet Björshult. Efterleden -hult betyder ungefär ’skogsdunge’ och denna ”hult” brukade vanligtvis ligga i bebyggelsens utkanter och
nyttjas som allmänning. Senare i tiden, från medeltiden och framåt, var det vanligt att även denna

Kulturmiljö
Trakten kring Björshult ligger i ett sammanhängande stråk av odlingslandskap i skogslandskapet

De många stengärdesgårdarna vid Björshult delar in åkermarken i smala tegar
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ken såg ut innan den stenröjdes. Här växer vårbrodd, liten blåklocka och andra arter som trivs
på kvävefattiga marker, dvs marker som aldrig
gödslats.
Flera husgrunder, bl a efter en smedja, finns i
området. Spåren efter en äldre vägsträckning kan
ännu skönjas i åkermarken väster om nuvarande
väg.
Dagens bebyggelse ligger utmed den allfartsväg som löper genom byarna och är i huvudsak
från 1800-talets senare del eller 1900-talet början.
Bostadshusen är relativt små, oftast i en våning,
men några byggnader i en och en halv våning förekommer också.

väster om Vibyslätten. Björshult med omgivande
gårdar ligger ca 90 m över havet och bildar tillsammans ett kulturlandskap med en ålderdomlig
prägel.
I landskapet finns otaliga spår efter äldre tiders
brukning. En hel del stenmurar, röjningsrösen och
delar av fägator m m finns bevarade i området,
framförallt kring gården Björshult. Den stora
mängden omsorgsfullt uppstaplad sten vittnar om
den möda och tid som lagts ner för att få den steniga skogsmarken brukningsbar. Stenmurarna
kring gården Björshult visar än idag konturerna av
den äldre indelningen av åkermarken, vilken var
vanlig före de stora skiftesreformerna. Då var
nämligen all värdefull mark var uppdelad i smala
remsor, en för varje brukare.
I området finns några välbevarade naturliga
betesmarker. Dessa hagar är inte stenröjda och har
således heller aldrig brukats som åker. Den steniga marken ger en glimt av hur den övriga mar-

Det välhävdade odlingslanskapet kring
Björshult representerar en äldre form av markutnyttjande och bildar tillsammans med den för
skogsbygden karaktäristiska bebyggelsen en miljö
av mycket högt kulturhistoriskt värde.

37 Fagerbjörk - Björshult
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 98/9E 9i
Koordinater: X 6546830/Y 1441687

Råtorp

Riktlinjer
- För att kulturmiljön ska bevaras krävs att marken även i
fortsättningen hålls öppen och hävdas. Odlingslandskapets
äldre drag, som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar
och vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt alléer,
öppna diken m m är biotopskyddade enligt miljöbalken
(MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör liksom åker- och
vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- Underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny bebyggelse
ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller
byggnadens utformning, placering och färgsättning.

Börjeslätt

Fagerbjörk
Lilla Björstorp

Rosenlund
Fagersberg

Björshult

Latorp

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
3 Björshult 3:1, 1:8 (tidigare Björshult 1:1) bostadshus m m
13 Fagerbjörk 4:2, 4:1 (tidigare Fagerbjörk 4:1) bostadshus
mm

Berget
Gunnarsberg

Systerängsfallet

Grane

Hässleberg
Sa
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200 400
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I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1987-90) ingår:
61:7 Fagerbjörk
Ett barrskogsbestånd av urskogstyp norr om Hässleberg är
skyddat som Naturminne enligt 13 § naturvårdslagen
(1964:822)

Gropakärret

37 Fagerbjörk - Björshult
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Förleden i namnet Karstorp kan enligt Pär
Hanssons teori tyda på att höjden vid Karstorp
under järnåldern varit en vårdkasplats, vilken ingick i ett vårdkassystem utmed gränsen mellan
Närke och Västergötland. Närmaste sannolika
vårdkasplats i detta system skulle enligt Hansson
vara på höjderna kring Fagerlid.
Jämför vi fastighetskartan från 2000 med 1873
års häradskarta, ser vi att i stort sett samma åkrar
är uppodlade även vid sekelskiftet 2000. Däremot
har nästan all ängsmark lämnats att växa igen.

38 Karstorp - Törntorp
Odlingslandskap

I Tivedskogens norra del, alldeles på gränsen mot
Askersunds kommun, öppnar sig skogen i ett
vackert, småbrutet odlingslandskap.
Historik
När trakten kring Karstorp - Törntorp odlades
upp vet vi inte idag. På Torings häradskarta från
1688 återfinner vi gårdarna Simonstorp, ett kyrkohemman, Törntorp, ett frälsehemman, Karstorp, ett
kronohemman, samt Daal (Dalen), ett åttondels
krono- och fördelshemman. Någon gång efter
1873 ändras namnet Dalen till Lövåsen.
Med hjälp av de tre ortnamnen med efterleden
-torp kan vi gissa att detta troligen rör sig om utflyttade gårdar eller nyodlingar på utmark. Dessa
har som tidigast tillkommit under äldre medeltid.
Mer sannolikt är dock att de är ett resultat av den
omfattande nyodlingsverksamheten som skedde
under 1500-talets senare del och 1600-talets första hälft.

Kulturmiljö
Som en ”ö” i den omkringliggande kompakta skogen bildar gårdarna och odlingslandskapet kring
Karstorp, Törntorp och Simonstorp ett öppet och
värdefullt kulturlandskap. Höjdskillnaden mellan
de högsta och lägsta delarna av området är ca 55
meter. Strax öster om Karstorp återfinns Viby
sockens högsta punkt, ca 205 meter över havet.
Området ligger längst upp i förkastningssluttningen, på tre ”uddar” som skjuter ut från urbergsplatån. De tre byarna återfinns på varsin
udde, med Törntorp i mitten på den lägsta av de
tre. Mellan dessa uddar finns raviner som delar
upp odlingsmarken i tre stråk. Ravinerna och mar-

Det öppna odlingslandskapet vid Karstorp
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ken mellan åkrarna nyttjades längre tillbaka som
ängsmark. Området ligger till största delen ovanför högsta kustlinjen, vilket innebär att marken
här aldrig blivit utsatt för någon ursvallning. Att
marken är stenig betyder inte som på många andra
håll att jorden är mager. Marken består i huvudsak
av morän med vissa inslag av sand.
Om det slitsamma arbetet med att stenröja all
odlingsmark vittnar de många stenmurarna om,
vilka löper längs områdets vägar och åkerkanter.
Kring gårdarna finns stora lövträd, bl a lönnar och
oxlar, av vilka ett flertal bär spår av äldre tiders
lövtäkt. De gamla ängsmarkerna består idag i huvudsak av lövträdsdominerad skog med högt
naturvärde.
Dagens bebyggelse härstammar huvudsakligen
från 1800-talets slut, med undantag av områdets
västra del med bebyggelse från 1900-talets senare
del.

38 Karstorp - Törntorp
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 094 88/9E 8i
Koordinater: X 6541050/Y 1441030
Riktlinjer
- Kulturmiljöns högsta värden ligger i odlingslandskapet.
För att dessa värden ska bevaras krävs att marken även i
fortsättningen hävdas. Odlingslandskapets äldre drag,
som oregelbundna åkrar, diken, slingrande bäckar och
vägar bör bibehållas.
- Stenmurar och röjningsrösen i jordbruksmark samt
alléer, öppna diken m m är biotopskyddade enligt
miljöbalken (MB 7 kap, 11§) och får ej skadas. De bör
liksom åker- och vägrenar hållas öppna och rena från sly.
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön
krävs att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras. Vid eventuell ny
bebyggelse ska hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och
färgsättning

Områdets höga kulturhistoriska värden finns i
huvudsak i odlingslandskapet. Större delen av
dagens åkrar har varit avgränsade på samma sätt
åtminstone sedan 1870-talet.

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Ängs- och hagmarker i Örebro län (1995) ingår:
61:2 Simonstorp och Törntorp
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Dagens bebyggelse i Östansjö återfinns i huvudsak söder om landsvägen, i sluttningen upp
mot förkastningen, och domineras av enfamiljsvillor. Insprängt bland den blandade 1900-talsbebyggelsen ligger ett och annat hus från 1800talets slut samt några sekelskiftesvillor. Ett fd
ordenshus från 1929 återfinns i samhällets mitt.
Nordost om Bäcksjön finns ett område med
fritidsbostäder och sommarvillor.

39 Östansjö
Historik
I området för nuvarande tätorten Östansjö fanns
tidigare fem gårdar: Laggartorp, Tystinge, Gatugårda,
Breslätt och Östansjö. Precis som Vretstorp växte
samhället Östansjö fram i samband med järnvägens framdragande i slutet av 1800-talet. Samhällsbildningen i Östansjö kom däremot igång
betydligt senare. Sitt namn har tätorten, liksom
gården Östansjö, fått på grund av läget öster om
sjön Bäcksjön, vilken under 1800-talet kallades
Östersjön.
I samhället finns flera spår efter våra förhistoriska förfäder, bl a i form av ett gravfält och en
rest sten.
Från och med 1800-talets mitt ökade befolkningen i området och bebyggelsen tätnade, framför allt kring gården Tystinge. När Västra stambanan drogs fram öppnades efter en tid även en anhalt vid Laggartorp. Kring stationen utvecklades
snart ett mindre bebyggelsecentrum med handel
m m. 1907 flyttades stationen längre österut, vilket medförde att även centrummiljön flyttades.
Allt fler bostadstomter började nu styckas av från
de fem ursprungsgårdarnas mark. Den första
stadsplanen för Östansjö kom 1937.
Den viktigaste näringsverksamheten i Östansjö
har varit skotillverkningen. Den tidiga skotillverkningen skedde ute i hemmen och de färdiga
skorna försåldes sedan i Örebro eller på någon
annan marknad. Vid sekelskiftet övergick den
manuella tillverkningen till en mer industriell
verksamhet. I Östansjö har det funnits ett flertal
skoindustrier, varav Joels Skofabriks AB var den
största med över 100 anställda. I Östanfalla, norr
om tätorten, finns resterna efter ett skiffer- och
kalkbrott. I anknytning till kalkgruvan anlades ett
cementgjuteri. Verksamheten vid Östanfalla gruvor drevs fram till mitten av 1900-talet.
I Östansjö har det dessutom funnits ett par
sågverk, ett hyvleri, en plantskola (ännu i drift år
2003), en smed m m. På grund av det relativt
korta avståndet till Hallsberg utvecklades inte
något utpräglat affärsliv i Östansjö. Östansjö förklarades 1944 som municipalsamhälle, vilket det
var fram till 1955.

39a Laggartorp
Stationssamhälle, Folkrörelsemiljö,
Fornlämningsmiljö

I Östansjös västra del ligger resterna efter samhällets första samhällscentrum.
Historik
Laggartorp och Tystinge återfinns redan 1688 på
Torings karta med ett halvt respektive två hemman. När handeln släpps fri vid 1800-talets mitt
börjar hantverkare, främst skomakare, slå sig ner i
trakten kring Tystinge och Laggartorp.
När järnvägen drogs förbi planerades först
ingen station i Östansjö. Platsen ansågs alldeles
för liten och obetydlig. Efter uppvaktning hos
järnvägsmyndigheten fick dock befolkningen sin
önskan igenom och en anhalt uppfördes vid
Laggartorp år 1882. Kring denna station växte
sedan Östansjös första bebyggelsecentrum fram.
Här fanns, förutom ett flertal skomakare, inte
mindre än tre handelsbodar. I kilen mellan järnvägen och landsvägen fanns också ett färgeri. Fram
till slutet av 1900-talet, då bruket av kvartersnamn i samhället upphörde, levde färgeriets historia kvar i kvartersnamnet Färgaren.
Kulturmiljö
Laggartorp och Tystinge återfinns i samhällets
västra del. Området karaktäriseras av den äldre
bebyggelsen vid gårdarna Laggartorp och Tystinge. Här finns även ett missionshus från 1901.
Miljön har kvar den lantlighet som sannolikt
präglade det sena 1900-talets bebyggelsecentrum. I missionshusets trädgård gör traktens
långa historia sig påmind i form flera förhistoriska gravar, både högar och stensättningar. Av
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det gamla stationsområdet finns däremot ingenting kvar idag.
Området kring Laggartorp representerar en
viktig del i Östansjös historia och utgör en kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde.
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39a Laggaretorp och 39b Östansjö centrum

efterlevs. Markingrepp som berör fornlämning eller
fornlämningsområde kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

39a Laggartorp
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 095 90/9F 9A
Koordinater: X 6546850/Y 1451785

Värdefulla objekt och miljöer i andra inventeringar m m
I Kulturhistorisk byggnadsinventering (1979-80) ingår:
99 Tystinge 2:36, Gatugårda 3:1, gårdsanläggning
162 Laggartorp 1:11, bostadshus med uthus
163 Laggartorp 1:33, 1:12, bostadshus med uthus
165 Tystinge 4:1 (fd Tystinge 2:7), fd missionshus
166 Gatugårda 4:1 (fd Fridhem 8), bostadshus med bod

Riktlinjer
- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs
att underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska
utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas
ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell ny bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering
och färgsättning.
- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950). För att de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna ska bevaras krävs att kulturminneslagen

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister ingår:
45 gravfält
48 rest sten
146 slaggförekomst

206

Viby socken

Bebyggelse från 1920-30-talen utmed
Hallsbergsvägen i Östansjö

Kulturmiljö

39b Östansjö centrum

Området sträcker sig utmed Hallsbergsvägen, från
den fd livsmedelsbutiken och västerut till platsen
där Östansjö station tidigare låg. Längs vägen ligger bebyggelse från i huvudsak 1920- och 30-talen. Många affärsbyggnader finns fortfarande kvar
men har i viss mån förändrats och fått annan användning. Till exempel är det gamla hembageriet
numera bostadshus och i den fd charkuteribyggnaden inryms en kiosk.
Längs vägen ligger också en fd smedja, en fd
handelsbod samt några gamla bodar, varav en ska
ha använts för fiskförsäljning. Strax intill järnvägen finns byggnaden efter en av samhällets skofabriker bevarad. Av stationsområdet finns däremot ingenting kvar, förutom den gamla stinsbostaden.

Stationssamhälle

Dagens centrummiljö återfinns öster om Laggartorp, i anslutning till platsen för den senare stationen.
Historik
Stationen vid Laggartorp ansågs efter ett tag mindre lämplig. Stationshuset liksom stationsföreståndarens hus flyttades därför på en järnvägsvagn
några kilometer österut. Stationen togs i bruk på
den nya platsen 1907. Femton år senare flyttas
stationen ytterligare en bit österut.
Med stationen flyttade även de flesta andra
verksamheterna från Laggartorp. Ett nytt centrum
växte därför fram kring den nya stationen, med
affärer, charkuteri, bageri m m. Strax intill stationen uppfördes 1924 Östansjös första skofabrik,
Bröderna Anderssons skofabrik. Ett ordenshus uppfördes 1928-29 för nykterhetsrörelsen i Östansjö.
Byggnaden används numera som samlingslokal.

Centrumområdet representerar en viktig del i
Östansjös historia och utgör en kulturmiljö av

högt kulturhistoriskt värde.

- För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön krävs att
underhåll och eventuell ombyggnad av bebyggelsen ska utföras varsamt och på ett sådant sätt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras och inte förvanskas. Vid eventuell ny
bebyggelse ska stor hänsyn tas till den omkringliggande miljön vad gäller byggnadens utformning, placering och färgsättning. Det vore önskvärt om tidigare utbytta fasadmaterial
kunde återställas vid kommande renoveringar.

39b Östansjö centrum
Socken/Församling: Viby
Ekonomiskt kartblad: 095 90/9F 9A
Koordinater: X 6547294/Y 1452603
Riktlinjer
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