
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Önsta Bro kulturmiljöutredning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heleko miljökonsult 2012 
 

 



 2

Förord och metod 
 
Med anledning av försäljning av en del av Önsta, som ligger i Upplands- Bro, till Svensk 
Galopp under 2012 för byggnation av galoppbana, har Heleko miljökonsult fått i uppdrag att 
göra en inventering av kulturmiljöer på herrgården och torpen. Enligt planering skall de 
befintliga byggnaderna i framtiden användas för administration men nya stall kommer också 
att byggas vilket innebär förändringar i miljön. 
 
Litteratur om Önsta och miljön på plats studerades och fotografier togs vid besök på Önsta i 
juli 2012. Endast det område som ska exploateras har dokumenterats, programområde se 
bilaga 1. Kartmiljöer från 1700- 1900-talet jämfördes med dagens miljöer för att se 
förändringar och ungefärlig ålder på husen. Agrarhistoriska lämningar liksom spår av äldre 
trädgårdsväxter noterades. Boende på Önsta, tidigare ägare och förvaltare av fastigheterna 
intervjuades om husens namn och funktion. 
 
Inventering, text och fotografier av Hélena Östborn, Heleko AB 
Två fotografier av herrgården (framsidan och sid 3) av Sven Ahnlund, Heleko AB 
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Inledning om Önsta gård  
 
Önsta herrgård i Upplands- 
Bro, med huvudbyggnad från 
tidigt 1800-tal i gustaviansk 
stil, ligger på en höjd omgiven 
av en engelsk park med 
ädellövträd. Gården har en 
lång historia. Här finns ett 
flertal gravhögar från 
järnåldern varav några med 
resta stenar. På ägorna finns 
ytterligare gravfält med 
fornlämningar från brons- och 
järnåldern. Det kan ha funnits 
bebyggelse här på gården så 
länge. Det har även funnits 

tegelbruk här.  
 
Till gården leder en allé som närmast byggnaden utgörs av lindar men i södra delen består av 
björkar planterade på 1940-talet. I västra delen finns en lindallé med gamla grova träd som 
leder in mot huvudbyggnaden med en fruktträdgård på båda sidor.  
 
Ägorna utgörs av vidsträckt åkermark omväxlande med skogklädda höjder. På gården finns 
bostäder och ekonomibyggnader, och utspridda på ägorna ligger flera torp som hyrs av 
sommarboende. Det finns också en mindre damm på gården som kallas ankdammen och en 
större damm, tidigare kallad klappdammen, där man tvättade men även kunde bada. På senare 
år har dammen utvidgats åt söder. 
 
Under 1700-talet låg gårdscentrum 
längre österut. Här finns idag två 
flygelbyggnader med en husgrund 
emellan på östra sidan. 

 
Vid infarten till Önsta från Bålstavägen finns två grindstolpar i sten liksom vid parkinfarterna 
till herrgården i söder och väster. Vägarna i södra delen av Önsta, närmast Bålstavägen, är 
rester från en äldre medeltida landsväg med milstenar och en runsten väster om Kallhäll. 

 
Under medeltiden var Önsta sätesgård men ägdes senare av 
bönder fram till 1700-talet då det blev en herrgård. Önsta 
tillhörde friherrinnan Maria Posses ägor. På 1790-talet ägdes 
gården av Ulrika Stenbock och i början av 1800-talet av 
Christer Lindorm Posse. Skysta by, se karta till vänster, 
införlivades med Önsta under 1700-talets slut och avhystes 
senare. På 1860-talet fanns bostadshus och sågkvarn här men 
idag är Skysta övergivet. 
 
 

Bild 1  Önsta herrgård från norr  

          Bild 2  Norra och södra flygeln 

Detalj ur Skysta Ägomätning 1782-84 
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Det var flera olika ägare under 1800- 1900-talen, exempelvis Grosshandlare A. Thomén som 
sålde 1/2 mantal frälse av Önsta 1874 till Greve Lewenhaupt på Aske. K.H. Svarenius var en 
av ägarna vid försäljning av ett Dragontorp på Önsta år 1919. Familjen Tavon som ägde 
Önsta senare sålde till Tändsticksbolaget som Oskar Johannes Nilsson blev förvaltare för. Han 
köpte gården 1929 och brukade jorden varefter sönerna tog över. Familjen brukade jorden i 
sammanlagt 50 år till 1989, på slutet som arrende. År 1968 såldes gården till familjebostäder 
som planerade att bygga bostäder här, vilket inte blev av. Ragnar Sellberg köpte gården 1986 
av familjebostäder. Marken har varit fortsatt utarrenderad som jordbruksmark. Under 2012 
har en del av Önsta gård sålts till Svensk Galopp för anläggning av galoppbana. 
 
 
Historien genom kartorna 

 
Kartor från tre århundraden har jämförts; Storskifteskartor 
över Önsta, Skysta, Wallby och Jursta, 1713-1784, Laga 
skifteskartor över Önsta och Skysta från 1856-1874 samt 
ägomätning över Önsta från 1926 och ekonomisk karta över 
Önsta från 1950-51.  Skysta införlivades med Önsta i slutet 
på 1700-talet och delar av Jursta samt Wallby köptes in 
senare. 
 
Under 1700-talet fanns inte den nuvarande 
herrgårdsbyggnaden utan gårdscentrum låg lite längre åt 
sydöst med både boningshus och ekonomibyggnader, se 
karta till höger. Det fanns sex torp i norr; Mellantorpet, 
Skomakartorp, Önstatorpet, Fäbodatorpet, Paristorpet och ett 
soldattorp i centrum nära nutida herrgårdens byggnad.  
 
Skysta bestod av en by i centrum med en väg till Skystatorp 
i norr. Vägen gick parallellt med Önstas väg norrut som låg 
längre österut. Idag är det bara Önstas väg som finns kvar. 
Jursta och Wallby var byar som låg centralt i ägorna men 
utan torp. Vägen genom Jursta finns delvis kvar än idag. En 
slingrande bäck gick genom Wallby i nordsydlig riktning 
som är till dike på 1800-talskartan.  
 
Marken på gårdarna är indelade i gärden med åkrar, diken 
och åkerholmar, samt ängsmark, hagar, backar och skogsdungar.  
Även tillfälliga åkrar s.k. lindor står med i kartprotokollen. Hagarna och 
ängarna har namn som Kohagen och Oxhagen, Lillängen och 
Asphagen. Men de kan också ha namn som syftar på var de ligger, som 
Skomakartorpets äng eller Norrhagen. Kalvhagen ligger närmare 
gårdscentrum. Torpen har sina egna marker med små åkrar i gärden, 
ängar och beteshagar. 
 
Kartan från 1856, som utgör grund för den senare Laga skifteskartan 
1874, består av både Önsta och Skysta som nu är hopslaget. Det finns 
också en senare renritad variant av denna karta från gårdsarkivet på 
Önsta från 1859, se detalj av gårdscentrum på sid 5. 

Storskifteskarta över Önsta, 1782-84         
Renritad och rektifierad (vinkeljusterad) 
                  s.k. kartöverlägg 
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På 1800-talskartorna har herrgården avskiljts från de 
övriga byggnaderna åt norr där det låg ett soldattorp på 
1700-talet. Men de två flyglarna finns kvar på samma 
plats som tidigare och ekonomibyggnaderna ligger lite 
längre söderut, se kartbild till vänster. I nordöstra delen 
av Önsta ägor finns nu torpen Norrnäs och Långbro 
samt Sätra augmentslägenhet. De skiftades av från 
Önsta vid Laga skifte. Ett dragontorp på Skysta 
fastighet i nordväst såldes också. Av de övriga torpen 
från 1700-talet finns de flesta kvar på ägorna utom 
Paristorpet. Skomakartorp har bytt namn till Önstalund 
och torpet Fågelsången har tillkommit norr om 
Mellantorp.  Det har också tillkommit ett soldattorp i 
Södra Önsta som idag kallas Vallbo och torpet Karlhäll, 
i protokollet Carlhäll, i sydväst. De två vägarna norrut 
finns fortfarande kvar och Skysta heter nu Stora Skysta 
på  kartan från 1859.  
 

 
 
På kartan från 1927 har det tillkommit 
byggnader i gårdscentrum i Södra Önsta, 
Kallhäll och i Nya Skysta nordöst om 
Gamla Skysta, där husen nu är borta. Vägen 
runt herrgårdens västra sida har ändrat 
riktning då den nu ansluter till Önsta 
torpväg och vägen till gamla Skysta finns 
inte kvar. Även den östra delen av vägen 
runt herrgården har ändrat riktning och hus 
har tillkommit här. En damm är markerad i 
nordöst på andra sidan vägen från 
herrgården. Här finns två små byggnader. 
De kan vara badstugor vilket uppges att det 
ska finnas på gården i kartprotokoll från 
1800-talet. De har dock inte ritats ut 
tidigare. Även dammen längre söderut har 
kommit till på 1900-talet. 
 
På ekonomiska kartan från 1950-talet har 
1800-talets trädgårdsgångar försvunnit men 
trädgården i öster finns kvar, se karta till 
höger. Vägen runt herrgården har rätats ut i 
väster. Torpet Tillflykten finns nu på kartan 
söder om Kallhäll men tillhör inte Önsta. 
Vallbys byggnader finns fortfarande kvar. Den 
största skillnaden mot idag är att motorvägen 
med sin avfart förbi Önsta inte finns ännu. 
 
 

Detalj ur Önsta Laga skifteskarta 1859 

Ekonomisk karta över Önsta från 1950-51  
                              ( flygbilder från 1945) 
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Önsta idag 
Mangårdens byggnader 
Huvudbyggnaden i gustaviansk stil är grå- 
och vitmålad i trä, se bilder sid 1 och 3.  
Gula Annexet, f d Förvaltarbostaden som 
ligger strax intill, är också en målad 
träbyggnad med inslag av schweizerstil, 
tidigare mejeri och bageri. Byggnaderna 
ligger högst upp i parken och finns på 1856 
års karta. Bakom annexet finns en rödmålad 
timmerbyggnad som varit dasslänga med 
svinhus. Ett hönshus i vit puts och en lekstuga 
i rödmålad trä ligger bakom herrgården. De är 
byggda på 1900-talet. 

 
 

 
 
 
 
Lämningar av tidigare mangårdsbebyggelse 
De två flygelbyggnaderna, byggda i timmer med vit 
puts, ligger sydöst om herrgården med en husgrund på 
östra sidan. Kartan från 1700-talet visar att gårdscentrum 
låg där flyglarna ligger idag, se karta till höger. Det är 
osäkert om det är samma byggnader som fanns då. På 
kartan syns tre byggnader i samma riktning som de 
nutida flyglarna och en lång tredelad byggnad emellan. 
På västra sidan finns en lång byggnad, möjligtvis 
ladugården. 
 
 
 
 
Trädgården 

Öster om flyglarna fanns tidigare en trädgård med gångar. 
Här finns idag hagar för hästar och inga synliga spår efter 
tidigare odlingar. I trädgården mellan husen kan man dock 
hitta äldre trädgårdsväxter som syren, kornell, pion, spirea, 
silverbuske, praktlysing, löjtnantshjärta och 
fingerborgsblomma. Dessutom finns äppelträd, krusbärs- 
och vinbärsbuskar, rosor, druvfläder och berberis.  
 

Bild 4 Dasslänga med svinhus 
Bild 5  Hönshus 

Bild 6  Lekstuga 

Bild 3  Gula Annexet, f d Förvaltarbostaden 

Bild 7  Praktlysing 

Detalj ur Ägomätning över Önsta 1782-84 
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Ekonomibyggnaderna 
En knuttimrad rödmålad 
byggnad, Magasinet, 
ligger strax väster om 
herrgårdens infart och 
öster om parken finns en 
rödmålad träbyggnad 
med nedre vita knutar 
som kallas Fruktboden. 
Båda byggnaderna finns 

på 1856-års karta. På 
1700-tals kartan finns en 

byggnad söder om vägen, se sid 4. Det skulle kunna vara samma byggnad om vägen flyttats.  
  
Stall, maskinhall och förrådslänga (f.d. vagnslider) med vattentorn ligger i en fyrkant på 
höjden öster om infartsvägen med det knuttimrade oxlidret i söder. Nedanför kullen i öster 
finns en större ladugård med vitputsad nedervåning. Byggnaderna är annars rödmålade 
träbyggnader utom vattentornet som är av grönmålad plåt (tidigare röd). Maskinhallen är 
ombyggd på senare tid och har varit en tröskloge. Byggnadernas utseende och antal har 
förändrats över tiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10  Stall från sydöst 

Bild 13   Oxlidret  från öster 

Bild 11  Vattentorn och gammalt vagnslider från  
                                                                  sydväst 

Bild 12  Maskinhall f d tröskloge från sydöst 

Bild 14  Ladugård från nordväst 

Bild 8  Magasinet           Bild 9 Fruktboden 
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Vid infartsvägens västra sida finns 
en f.d. mekanisk gårdsverkstad som 
nu används som garage, kontor och 
omklädningsrum för anställda, samt 
en nybyggd silo med sädestork. På 
östra sidan av vägen närmare 
manbyggnaden ligger en rödmålad 
vagnsbod samt ett öppet vagnslider 
med tegeltak kallat Hjälmen. 
 

 

 
 
På 1700-talet låg inte ekonomibyggnaderna på höjden. Här var istället kalvhagen. På 1800-
talet fanns stallet, oxlidret, trösklogen och vagnslidret här och dessutom två 
ekonomibyggnader som inte är kvar idag. De två vagnslidren nedanför kullen samt 
vattentornet, ladugården i öster och mekaniska verkstaden har tillkommit på 1900-talet och 
silon har byggts på 2000-talet.  
 
Arbetarbostäderna 

Förmansbostaden 
En rödmålad träbyggnad med förrådshus som 
ligger öster om herrgården är Förmansbostaden 
som byggdes i början av 1900-talet och är något 
ombyggd. Den har använts som smedja och 
snickarbostad tidigare. I trädgården finns gamla 
trägårdsväxter som syren och pion. Dessutom 
finns päron- och körsbärsträd, schersmin, vinbärs- 
hallon- och rosenbuskar. 

 
 

 
Trädgårdsmästarbostaden 
Huset från början på 1900-talet ligger nordöst 
om de gamla flygelbyggnaderna och är delvis 
ombyggt idag. I trädgården finns gamla 
trädgårdsväxter som syren, snöbär, spirea, 
pion och lupin. Det finns även äppelträd, 
plommon, fläder, vinbärs-, krusbärs- och 
rosenbuskar, schersmin samt druvfläder. 

Bild 15  F.d. mekanisk verkstad och silo med tork. 

Bild 16  Vagnsboden eller nedre vagnslidret. 
Bild 17  Hjälmen, öppet vagnslider 

Bild 18  Förmansbostaden från sydväst 

Bild 19  Trädgårdsmästarbostaden från nordöst
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Smedbacken 
Här finns ett rödmålat trähus från början av 
1900-talet med ett mindre förrådshus. Fönster 
och ytterdörrar på nedervåningen av bostadshuset 
har bytts ut på senare år och en veranda har 
byggts till. Från början var det en enkelstuga. 
Namnet tyder på att huset någon gång kan ha 
varit bostad för en smed eller att det funnits en 
smedja här. I trädgården finns gamla 
trädgårdsväxter som syren, kornell och snöbär. 
Här fanns på 1800-talet ett hus som låg vinkelrätt 
mot dagens, kanske var det smedens bostad. 

 
 
 
 

 
Gula villan  
Ett gulmålat trähus med ospröjsade 
tvåluftsfönster kallas Gula Villan och är från 
mitten av 1900-talet. Det ligger strax söder 
om ladugårdsbacken. Huset är byggt år 1945 i 
folkhemsstil som var vanligt från 1935 till 
1960-talet. Inga äldre trädgårdsväxter hittades 
här. Tiden för självhushållning började ta slut 
men man hade troligen tillgång herrgårdens 
fruktträd och trädgård som arbetare på gården. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gubbo 
Ett rött tvåvånings trähus med spröjsade fönster 
från början av 1900-talet, en kammarstuga, 
kallas Gubbo. Huset ligger på östra sidan om 
vägen strax efter infarten till Önsta. Det finns 
även ett förråd/garage. Sydöst om huset ligger 
ett grunt dike som kan ha varit ett åkerdike på 
1800-talet. I kartprotokollet (1874) står att det 
fanns en linda (liten tillfällig åker), ett kärr och 
en backe här. Äldre trädgårdsväxter som syren, 
pion, iris och tigerlilja finns i trädgården. 

 
 

 
 

Bild 20  Smedbacken  från sydväst. 

Bild 21 Gula villan från nordväst. 

Bild 22 Gubbo  från nordväst. 
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Torpen 
 

Vallbo (tidigare soldattorp) 
Vid Vallbo ligger ett rött trähus med vita 
knutar, en enkelstuga från 1800-talet, med ett 
dass bakom huset. Ett mindre hus fanns i södra 
delen av tomten på 1800-talet och två 
byggnader längre åt öster, men de är inte kvar 
idag. Kanske var det ett dass samt ladugård och 
svinhus. Marken runt betecknas soldattäppa i 
karthandlingarna. Här finns rester av gamla 
diken. I trädgården finns äldre trädgårdsväxter 

som syren, snöbär, bergenia och tigerlilja. 
Trädgården kantas av en rad beskurna björkar 
och det finns körsbär, vinbär och kaprifol.                                          

 
Kallhäll ( tidigare Karlhäll)  
Vid Kallhäll finns idag två vitputsade reveterade byggnader varav den västra är en enkelstuga 
från 1800-talet med ett dass i trä bakom och den östra är byggd i början på 1900-talet. Det 
yngre huset är ombyggt med en modern veranda åt öster och har utbytta fönster och dörrar. 
I trädgården vid det gamla bostadshuset finns äldre trädgårdsväxter som syren, snöbär, spirea, 
bergenia och pion. Det finns också vinbär, schersmin och hallon. 

 
På en höjd 
väster om 
dessa ligger en 
rödmålad 
ladugård i trä 
och nedanför  

en jordkällare. 
 
 
 

På 1800-talet stod ytterligare en byggnad här men inga lämningar syns. Det fanns också en 
liten åkertäppa norr om bostadshusen. I ett mindre skogsområde finns dikesrester kvar idag. 
På 1940-talet var husen snickar- och smedboställen. 

Bild 23  Vallbo, tidigare soldattorp, från sydväst 

Bild 25  Kallhäll östra byggnaden sedd från sydväst. Bild 24  Kallhäll enkelstugan från sydväst. 

    Bild 26 Jordkällare från söder. 

       Bild 27 Kallhälls ladugård från sydöst. 
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Tillflykten 
 
Söder om Kallhäll ligger ett bostadshus 
byggt år 1945 i folkhemsstil. Det är 
rödmålat i trä med vita knutar och 
ospröjsade fönster. Ett garage finns. 
Huset köptes in av Sellbergs. 
I trädgården finns fruktträd och 
vinbärsbuskar men inte några typiska 
äldre trädgårdsväxter förutom pion. 

 
 

 
 
Nya Skystatorp 
Tomten ligger vid vägen som går 
norrut från Önsta gårdscentrum. Här 
finns en kammarstuga i rödmålat trä 
med vita knutar. Den byggdes på 
slutet av 1800-talet för två 
statarfamiljer. Ladugården i nordöst 
är av rödmålad timmer med dass på 
baksidan. Jordkällaren som finns är 
ganska förfallen. Trädgården har 
typiska äldre trädgårdsväxter som 
syren, silverbuske, spirea, pion och 
praktlysing.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                     Bild 29  Nya Skystatorp sett från söder. 

         Bild 30  Skystatorps ladugård sett från väster. Bild 31  Skystatorps ladugårdsgavel 
och dass från söder. 

      Bild 31  Jordkällare från nordväst. Bild 33  En gammal  knotig 
silverbuske framför stugan. 

Bild 28 Tillflyktens bostadshus 
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Lämningar av tidigare torp och gårdar 
 
Lilla Skysta 
På 1800-talet låg ett bostadshus där den gamla vägen från Skysta by vek av åt öster till den 
nuvarande norra vägen. Här finns idag ett husröse och många spår av gamla åkerdiken i norr 
där det nu är skog. Det finns även diken från den gamla vägen och ett odlingsröse i söder. 

 
 

 
 

På östra sidan av den nuvarande vägen ligger ett 
skogsområde där det finns en s.k. kandelaberbjörk 
(betad eller beskuren) och en vidkronig ek, vilka 
visar att det varit öppnare mark här tidigare. Man 
betade marken som inte gick att plöja, som skog 
och backar. Den här marken står beskriven som 
backe i 
kartprotokollet 
från 1700-
talskartan. 
Trädgårdsväxter 
kan inte hittas i 
området. 
 
Det finns en grov 
äldre ek nära 
vägen som 
fungerade som 
svinstia.  
 

 
 

På åkerholmarna söder om Lilla Skysta finns röjningssten från åkermarken liksom gamla 
åkerflikar som inte längre brukas. Taklök som är en trädgårdsväxt finns utbrett på hällmarken. 
På åkerholmen nordväst om Lilla Skysta finns ett flertal vidkroniga ekar som talar för att det 
tidigare har varit mer öppet. Nu är holmarna igenväxta med unga träd och buskar. 
 
 

Bild 34  Spisröse med tegelrester från Lilla Skysta. Bild 35  Lämningar av gamla åkerdiken. 

Bild 36  Kandelaberbjörk vid Lilla Skysta. Bild 37  Ingång till svinstian i eken. 
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Gamla Skysta tomt 
På 1700-talet när Skysta var en egen by gick vägen norrut genom det som idag är en ödetomt 
där byn Stora Skysta låg. Då fanns sju byggnader här, enligt kartan. Men då byn avhysts efter 
att Skysta och Önsta slogs ihop var det färre byggnader. På 1800-talet fanns det tre hus kvar.  
 
Området är överväxt av gräs och buskar så det är svårt att se huslämningar. Läget för 
huvudbyggnaden på kartan är överväxt av buskar. Det finns dock ett stenlagt hål i marken i 
södra delen som syns bra. Det kan vara en källare till ett mindre hus som finns med på 1800-
talets karta eller grunden till en sågkvarn som ska ha funnits här. Ytterligare ett mindre hus i 
nordöst finns också på kartan. Det kan ha varit ett dass. En märgelgrop ska ha funnits där man 
tog lera för att berika åkrarna. Man kan också ha använt leran till tegelbruket på Önsta. 
 
På hällmarken i området finns syren, krusbärsbuskar och taklök utspridda. Även på 
åkerholmarna söder om Skysta gamla tomt finns taklök samt röjningssten från åkern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vallby 
Vallby var tidigare en egen gård som köptes in av Önsta på 1900-talet. Idag finns inte några 
hus kvar här men man kan se husgrunder och trädgårdsväxter som syren, snöbär och hallon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          Bild 38  Taklök  Bild 39  Stensatt husgrund på Skysta gamla tomt. 

Bild 40 Överväxt husgrund från Vallby. 
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Önstas utveckling i tiden 
 
Från en liten bondgård på 1500-talet blev Önsta sätesgård på 1700-talet med ett flertal 
underlydande torp med självförsörjning och dagsverken på gården. Senare blev det en 
herrgård med arbetare som bodde på gården. Husen och miljön speglar förändringen. Från ett 
litet gårdscentrum med både bostadshus och ekonomibyggnader nära varandra flyttades 
boendet för ägarna bort från det praktiska jordbruket och dess utövare.  
 
På 1800-talet då man utökat odlingsarealen betydligt behövdes fler arbetare på gården som 
skötte jordbruket och bostäder åt dessa. Torpens invånare var inte längre självförsörjande 
eftersom torpens små tegar togs in i huvudgårdens jordbruksmark, så de fick arbeta på gården. 
Ägarfamiljen kunde ha ett lyxigare boende med gott om plats och en park för förströelse. 
Trädgården blev en del av gårdens försörjning liksom mejeriet för mjölkhantering. Fler 
ekonomibyggnader kom till men de var fortfarande byggda i en ganska liten skala och det 
fanns en byggnad för varje funktion. Antalet byggnader ökade. 
 
Skiftena av jordbruket gjorde också att det blev mera 
effektivt. Vid tiden före Laga Skifte på Önsta gjordes en 
värdering av husen som fanns på gården. Följande hus finns 
med, se rutan till höger. 
 
Först senare på 1900-talet byttes den lilla trånga mörka 
ladugården ut mot en stor rymlig byggnad och ny stor 
maskinhall för lantbrukets behov. Det blev färre men större 
byggnader och de gamla som fanns kvar fick en annan 
funktion och en del byggdes om. Färre människor kunde 
sköta jordbruket och man började hyra ut husen till 
utomstående istället.  
 
År 1945 fanns det fortfarande många som arbetade på 
gården. 
 
Enligt intervju med Roland Nilsson (son till Oskar Nilsson) 
år 2001: 
 
Det fanns fjorton familjer på gården varav nio på själva Önsta. De övriga bodde på torpen och 
var daglönare. Det fanns då sex torp kvar; Önstatorp, Önstalund, Skystatorp, Lugnet, Fäboda 
och Nya Skysta. Kallhäll var boställe för smeden och snickaren. Gamla Skysta och 
Fågelsången revs under kriget och Mellantorp försvann när motorvägen drogs fram på 1980-
talet. Skysta torp drevs av en småbrukare som slutade och började arbeta åt Önsta gård. 
 
Under sena 1900-talet och 2000-talet har jordbruket fortfarande varit viktigt på Önsta men 
utfört av arrendebrukare. Gårdens befolkning har andra jobb än på gården men miljön har till 
stor del bibehållits. Utvecklingen av Önsta är inte oberoende av samhället runtomkring, 
motorvägen som byggts har påverkat, det har funnits husbyggnadsintressen, ett ökande 
golfintresse i samhället har visat sig, och nu blir Önsta centrum för galoppsporten. 
 
 
 
 

Värdering av husen 1849 
Boningshus av timmer 
Brygghus 
Spannmålsbod 
Wisthusbod 
Höns- och hemlighus 
Stall med foderrum 
Lider 
Fähus 
Gammalt stall 
Svinhus 2 st 
Redskapslider 
Loge 2 st 
Smedja 
Boningsstuga vid kyrkbyn 
Badstuga 2 st 
Hästkvarn? 
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Källor 
 
Upplands- Bro kulturhistoriska miljöer; Gabriele Prenzlau- Enander, Stockholms länsmuseum 
1991 
 
Från ladugårdar till djurstall, Ekonomibyggnader under 250 år; Catharina Svala, kungliga 
skogs och lantbruksakademien 1993 
 
Äldre tiders odling- trädgårdsväxter, gamla grödor och ogräs; Julita gård och museer 1994 
 
Kulturhistoria i Stockholms län; Länsstyrelsen i Stockholms län 1997 
 
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands- Bro kommun; Stockholms länsmuseum 2001 
 
Intervju år med Roland Nilsson tidigare ägare; Önsta odlingslandskap. En natur- och 
kulturutredning; Hélena Östborn, Heleko 2001 
 
Önsta Bro socken, Arkeologisk Utredning inför etablering av golfbana vid  
Önsta, Bro socken, Upplands- bro kommun, Uppland; Dan Carlsson, Arkeodok 2002 
 
Hus och gård i förändring; Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 
1800-talens agrara revolution; Göran Ulväng, Gidlunds förlag 2004 
 
Hustyper och byggnadsstilar; Anders Franzén Byggnadsvård AB 2007 
 
Vår trädgårdsbok; Christel Kvant och Inger Palmstierna, Norstedts 2010 
 
 
Kartor 
 
Ägomätning Jursta 1713 
 
Ägomätning Önsta 1782-84 
 
Ägomätning Skysta 1782-84 
 
Ägomätning Wallby 1782-84 
 
Kartprotokoll 1849 
 
Ägomätning Önsta och Skysta 1856 
 
Laga Skiftes karta 1859 och 1874 
 
Ägostyckningskarta 1927 
 
Ekonomisk karta över Önsta 1945-51 
 
Karta över Önsta programområde, Konsultgruppen Röda Tråden AB, 2012 
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Sammanfattning 
 
Inför byggande av galoppbana på Önsta av Svensk Galopp har en inventering av Önsta 
kulturmiljö gjorts med fotografisk dokumentation av byggnader och torp. Endast det område 
som ska exploateras har dokumenterats. Litteratur om Önsta studerades och även miljön på 
plats vid besök på Önsta i juli 2012, då fotografier av husen togs. Önsta kulturmiljö beskrivs 
och jämförs med miljön på historiska kartor från 1700-talet till och med 1950-talet. Husen på 
Önsta presenteras med fotografier och beskrivs i text. Agrarhistoriska lämningar liksom spår 
av äldre trädgårdsväxter anges. Önstas utveckling i tiden beskrivs kortfattat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till  
Boende på Önsta som varit tillmötesgående då jag kikade på hus och trädgårdar.  
Torbjörn Svensson som hjälpt till att räta ut frågetecken om namn och byggnadsmaterial. 
Urban Nilsson som är ättling till Oskar Nilsson har berättat om sin barndoms Önsta. 
 
 
 
Hélena Östborn augusti 2012 
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Bilaga 1  Karta över Önsta med Programområde från Röda Tråden 


