11 cykelturer

I GNESTABYGDEN

11 Cykelturer i Gnestabygden
Tur 1

Gnesta-Vängsö-Gnesta

30 km

Tur 2

Gnesta-Hållsta-Björnlunda-Gnesta

25 km

Tur 3

Klämmingen runt

30 km

Tur 4

Gnesta-Ehrendal-Gnesta

25 km

Tur 5

Björnlunda-Ullaberg-Elghammar-Björnlunda

25 km

Tur 6

Laxne-Vängsö-Blacksta-Laxne

18 km

Tur 7

Blacksta-Vängsö-Tibble-Blacksta

16 km

Tur 8

Laxne-Krampan-Skottvång-Laxne

16 km

Tur 9

Stjärnhov-Norrby-Vänga-Pungsund-Gryt-Stjärnhov 23 km

Tur 10 Stjärnhov-Gryt-Ånhammar-Solbacka-Stjärnhov

21 km

Tur 11 Stjärnhov-Jälundsbro-Tuna-Stjärnhov

16 km

Tur 1

Gnesta-Vängsö-Gnesta 

30 km

Beskrivning/färdväg

Övrigt

Vägen är lätt kuperad och går vid Närlunda utefter Storsjön.
Sträckan Tibble-Vängsö är grusväg. Tänk på att väg 57 är
starkt trafikerad.

I Björnlunda kan man besöka Björnlunda kyrka från 1200talet, vackert belägen vid Kyrksjön. Man kan också göra en
avstickare till bronsåldersröset, Stenkyrkan, vid Näs. Röset
är Mälardalens största 35-40 meter i diameter) och är från
1500-talet f kr till 500-talet e kr. För att komma dit svänger
man av från väg 57 mot Näs och åker cirka två km.

Från Gnesta: Ta väg 57 mot Björnlunda. Efter Björnlunda
sväng höger in på väg 223 mot Mariefred. Vid Tibble sväng
höger in på väg 865. Cykla förbi Vängsö och håll höger mot
Gnesta, väg 867.

Turen kan kombineras med tur 4 och blir då cirka 39 km.

Sevärdheter
A. Bautastenar vid Kolleke.
B. Björnlunda kyrka. Kyrkan uppfördes under 1200-talet.
C. Welandersborgs skola. Skolans äldsta delar donerades
till socknen 1826.

G

D. Vänga. Kaptensbostad för Gripsholms kompani, Södermanlands regemente.

E. Tibble. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1560-talet och

byggdes till på 1700-talet. På ett torp tillhörande Tibble
mördades en dalkulla av traktens skomakare för en ringa
summa pengar. Skomakaren blev den siste som avrättades
vid Daga Härads avrättningsplats.

F. Fångstgrop för varg vid Tibble.
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G. Närlunda gravfält – anlagt under yngre järnåldern 5001050 e. kr.

H. Norrtunasjön. Igenväxt, avsnörad vik av Storsjön med
rikt fågelliv.

I. Södertuna slott. Byggnaden vilar på medeltida grund.
Numra använt som konferenshotell.

J. Frustuna kyrka. Kyrkans äldsta delar är byggda på
1100-talet.

J
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Tur 2

Gnesta-Hållsta-Björnlunda-Gnesta

25 km
Beskrivning/färdväg
Väg 57 är mycket trafikerad.
Från Gnesta: Ta väg 830 mot Nyköping. När du kommer
fram till väg 223 svänger höger mot Björnlunda. Sväng höger
i Björnlunda väg 57 mot Gnesta.

Sevärdheter

C

A. Hållsta gravfält. Två gravfält från yngre järnåldern med

B

cirka 70 respektive 15 fornlämningar. Kyrkans äldsta
delar är byggda på 1100-talet.

B. Önnersta. Björnlundas viktigaste knutpunkt fram till järnvägens tillkomst 1861 då Björnlunda samhälle uppkom.

C. Björnlunda hembygdsgård. Hembygdsgården ligger vid
den gamla Eriksgatan och består av tolv äldre byggnader
sammanförda med utedansbana. Sommartid används
hembygdsgården som vandrarhem.

D. Bautastenar vid Kolleke.

Övrigt
I Björnlunda kan man besöka Björnlunda kyrka från 1200talet, vackert belägen vid Kyrksjön. Man kan också göra en
avstickare till bronsåldersröset vid Näs. Röset är Mälardalens största (35-40 meter i diameter) och är från cirka 1500
f. kr – 500 e. kr. För att komma dit svänger du av från väg 57
och åker mot Näs i två km.
Turen kan kombineras med tur 4 och blir då cirka 39 km.
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Tur 3

Klämmingen runt 


30 km

Beskrivning/färdväg
Mycket vacker väg. Delvis grusväg.
Från Gnesta: Ta väg 867 (senare 837) mot Mariefred. Ta
höger vid Heby gård mot Sundby. Efter Klövetbron går väg
876 utefter Klämmingen i cirka 4 km.

E

Sevärdheter
A. Frustuna kyrka. Kyrkans äldsta delar är byggda på
1100-talet.

B. Södertuna. Slottsbyggnaden vilar på medeltida grund.
Numera används som konferenshotell.

D

C. Norrtunasjön. Igenväxt avsnörad vik av Storsjön med ett
rikt fågelliv.

D. Lifsinge. Hällristningsskepp från bronsåldern. Det upptäcktes så sent som 1979 och beräknas som Sörmlands
största hällristning med en längd av 3,3 meter.

E. Heby gård. Herrgården är byggd i gustaviansk stil och
ritades 1778 av arkitekten Eric Palmstedt.

C

B

A

Tur 4

Gnesta-Ehrendal-Gnesta 


25 km

Beskrivning/färdväg
Bra väg. Inga större backar. Lite trafik efter Ehrendal. Vacker
natur särskilt vid Malmsjön.
Från Gnesta: Åk väg 224 mot Nyköping. Vid vägskylt Ehrendal tar man av mot höger in på väg 834. Framme vid väg 830
svänger man åt höger mot Gnesta.

E

Sevärdheter
A. Sigtuna. Rester av medeltida husgrund.
B. Strömsborg. Fornborg på vänster sida intill sjön Sillen.

C

C. Ahlgruvan och Mariagruvan. Nedlagd på 1870-talet. Här
har det brutits nickelmalm. Gruvhål precis intill vägen på
höger sida.

D. Ehrendal. Ett styckebruk som anlades under slutet av

1600-talet. Man tillverkade framförallt kanoner till
svenska armén. Ta gärna en extra tur på småvägarna vid
bruket.

E. Hållsta gravfält. Två fält med 70 respektive 15 fornlämningar från yngre järnåldern.

Övrigt
Runt sjöarna vid Ehrendal finns stora sommarstugeområden
med badplatser.
Turen kan kombineras med tur 2 och blir då cirka 39 km.
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Tur 5

Björnlunda-Ullaberg-ElghammarBjörnlunda 
25 km

Beskrivning/färdväg
Naturskön väg genom odlingslandskap utmed sjöar och
genom hagmarker. Huvudsakligen grus, bitvis kuperad väg.
Från Björnlunda: Ta väg 223 mot Nyköping. Efter cirka tre
kilometer sväng höger vid skylten Kleva. Efter ytterligare tre
kilometer sväng höger vid skylt Björktorp . Efter att ha
passerat gården Gravsjön sväng höger vid skylt Stjärnhov.
Framme vid vägskylt Stjärnhov, sväng höger mot Elghammar. Framme vid väg 57 sväng mot Gnesta.

D

Sevärdheter
A. Kvarnsjön. Källsjö med rent och fint vatten. Badmöjligheter finns.

B. Bjursnäs gård. Björnlundas tidigaste säteri, vackert belä-

gen mellan Lockvattnet och Kvarnsjön. Jöran Sigfridsson
Stegavel var den som 1586 byggde sin gård där. Han adlades av Erik XIV för att han troget skött vakthållningen.

C. Ullaberg. Kallades Böle före 1776 och blev säteri 1664 åt
familjen Fleetwood.

D. Elghammars säteri. Redan på 1500-talet låg här en

sätesgård för den från Tyskland inflyttade släkten Kruse.
Gården hette ursprungligen Elhammar, det vill säga höjden med alskogen. Krusarna ägde gården i nära 200 år.
Efter att ha passerat flera ägare kom den under 1807 i ägo
av fältmarsalkens greve Curt von Stedingk. Under hans
tid fick gården sitt nuvarande utseende. Fältmarsalkens
sondotter ärvde gården. Hon var gift med hertig Gustaf
Fouché d’Otrante, sonson till kejsar Napoleon Bonapartes
berömda polisminister Joseph Fouché, hertig av Otranto i
Apulien. Gården befinner sig fortfarande i familjens ägo.
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Tur 6

Laxne-Vängsö-Blacksta-Laxne 


28 km

Beskrivning/färdväg
Bra väg, delvis kuperad.
Från Laxne: Åk väg 873 mot Gnesta. Vid Vängsö sväng höger
mot Blacksta på väg 867. Framme vid väg 223 åk rakt fram
mot Mariefred.

Sevärdheter
A. Heby gård. Ritades 1778 av arkitekt Eric Palmstedt och

A

har inte förändrats sedan dess. Herrgården är en av de
bästa representanterna för gustaviansk stil i Sörmland.

B. Hällristningsskepp från bronsåldern vid Lifsinge. Det

upptäcktes så sent som 1979 och betecknas som Sörmlands största med sin längd av 3,3 meter.

C

C. Blacksta radby.
a

Övrigt
Kortare avstickare från vägen kan göras till förslagsvis:

a. Gåsinge-Dillnäs hembygdsgård vid Ullevi

b

b. Dillnäs kyrka

B

c. Gåsinge kyrka
Turen kan kombineras med tur 7 och blir då cirka 30 km.

c

Tur 7

Blacksta-Vängsö-Tibble-Blacksta 

16 km

Beskrivning/färdväg
Bra väg, delvis grusväg genom hagmarker, lövskog och
odlingslandskap.

A

Från Blacksta by: Ta väg 867 mot Gnesta. Vid Vängsö flygfält
ta höger mot Tibble (Björnlunda), väg 865. Framme vid väg
223 sväng höger mot Mariefred.

Sevärdheter

F

A. Blacksta radby
B. Närlunda gravfält – anlagt under yngre järnåldern 5001050 e.Kr.

C. Fångstgrop vid Tibble.
D. Tibble. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1560-talet och
byggdes till på 1700-talet. På ett torp tillhörande Tibble
mördades 1858 en dalkulla av traktens skomakare för en
ringa summa pengar. Han blev den siste som avrättades
vid Daga-Härads avrättningsplats.

E. Vänga. Kaptensboställe vid Gripsholms kompani, Södermanlands regemente.

F. Avla by. Byn är vackert belägen vid Avlasjön.

Turen kan kombineras med tur 6 och blir då cirka 30 km.
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Tur 8

Laxne-Krampan-Skottvång-Laxne 

16 km

Beskrivning/färdväg
Största delen grusväg som delvis är kuperad i naturskön omgivning. Leden går delvis i den så kallade Mälarmården med
vackra sjöar, vida skogar och många historiska minnen.
B

Från Laxne: Ta väg 223 mot Mariefred. Efter cirka 1,5 km
ta vänster vid skylt Krampan. Åk vidare fram till Skottvångs
gruva. Fortsätt förbi Fäboda mot Strömshult, sväng vänster
vid Skeppsta gård. Efter Skeppsta svänger man vänster mot
Mariefred.

C
A

Sevärdheter
A. Gravröse vid Övre Marviken – grav från bronsåldern
1500-500 f.Kr.

B. Naturreservatet Marviken. De högst belägna partierna

var en gång öar i ett smältande ishav. Det finns strandvallar, isgropar och skalbankar. Fynd av stenyxor och pilspetsar visar att det här har funnits jägarfolk för cirka 7000 år
sedan. Rakt genom landskapet skär en djup sprickdal där
de tre Marvikensjöarna förr var en viktig farled mellan
Östersjön och Mälaren. Fornborgar och spärrfästen vid
stränderna vittnar om ofredstiden.

C. Skottvångs gruva. Här är den gamla gruvmiljön bevarad.
Här hittar du också värdshuset Skottvångs Grufva som
serverar fika, god mat och emellanåt konserter.

D. Skeppsta gård. Traktens största gård som under 275 års

tid var ett järnbruk. Malmen kom bland annat från Skottvång.

D

Stjärnhov-Norrby-Vänga-PungsundGryt-Stjärnhov 
23 km

Beskrivning/färdväg
A

Väg 57 är starkt trafikerad. Övriga vägar har liten eller ringa
trafik. Halva sträckan är grusväg. Mycket natur, genom
odlingslandskap, utmed sjöar och hagmarker.
Från Stjärnhov: Åk väg 57 mot Gnesta. Vid skylt Vänga
sväng vänster på väg 864. Framme vid väg 223 ta vänster
mot Mariefred. Efter cirka en kilometer ta vänster vid skylt
Ånhammar på väg 888. Efter cirka 10 km ta vänster ut på väg
860 mot Gryt. Efter Gryts kyrka fortsätt mot Stjärnhov.

Sevärdheter
A. Vänga. Kaptensboställe för Gripsholms kompani. Södermanlands regemente.

B. Tibble. Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1560-talet och
byggdes till på 1700-talet. På ett torp tillhörande Tibble
mördades 1858 en dalkulla av traktens skomakare för en
ringa summa pengar. Han blev den siste som avrättades
vid Daga-Härads avrättningsplats.

C. Gryts kyrka. Här kan man njuta av de eleganta tegel-

C

valven från senare delen av medeltiden. Kyrkans äldsta
delar är från 1100-talet. Här finns även en runsten.
E

D. Solbacka. Idag är här ett asylboende. Tidigare kursgård

och internatläroverk. Det var här som Jan Guillou upplevde det som senare kom att bli romanen Ondskan.

E. Gryts hembygdsgård. Här finns bland annat en loftbod,
ladugård och en parstuga från 1775.

D

Tur 9

Stjärnhov-Gryt-ÅnhammarSolbacka-Stjärnhov 


21 km

Beskrivning/färdväg
Största delen asfalt, delvis kuperad. Här möter man ett landskap som skiftar från skogsmarker, berg och dalar till
odlingslandskap med sjöar.

A

B

Från Stjärnhov: Åk väg 860 mot Gryts kyrka. Framme vid
vägkorset 889/860 sväng vänster mot Ånhammar på väg
860. Cirka en kilometer före Ånhammar ta vänster på väg
887 mot Stjärnhov. Åk fram till väg 862, sväng vänster mot
Stjärnhov. Efter cirka fem kilometer vid Solbacka, ta höger
på väg 859 mot Stjärnhov. Framme vid väg 57 sväng vänster
mot Gnesta.

Sevärdheter
A. Gryts hembygdsgård. Här finns bland annat en loftbod,
E

ladugård och en parstuga från 1775.

B. Gryts kyrka. Här kan man njuta av de eleganta tegel-

valven från senare delen av medeltiden. Kyrkans äldsta
delar är från 1100-talet. Här finns även en runsten.

C. Ånhammar. Detta är det största godset i Gryts socken och
har anor från 1500-talet. Huvudbyggnaden härstammar
från 1600-talet och är en av landets äldsta bevarade herrgårdsbyggnader i trä.

D. Kramphult. Här finns ett så kallat pörte, en ålderdomlig
typ av lantbruksbyggnad. Den användes troligen som
linbastu och för rökning av fläsk.

E. Solbacka. Idag är här ett asylboende. Tidigare kursgård

och internatläroverk. Det var här som Jan Guillou upplevde det som senare kom att bli romanen Ondskan.

D
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Tur 10

Stjärnhov-Jälundsbro-Tuna-Stjärnhov

16 km

Beskrivning/färdväg

Från Stjärnhov: Ta väg 848 mot Stjärnhovs gård över
Jälundsbro och vidare mot Tuna. Framme vid väg 57 sväng
höger mot Gnesta.

Sevärdheter
A. Stjärnhovs gård. Gården hette från början Nässelsta och

ska ha varit säteri redan på 1590-talet. En av gårdens
ägare, Mårten Scheffel, hade avancerat till överstelöjtnant
då han år 1777 adlades och fick namnet Stiernfelt. Han tog
en del av sitt familjenamn och förenade det med namnet
Hovgården och så blev Nässelsta Stjärnhov.

B. Jälundsbro. Märklig träbro på södra delen av Hyltingö.
C. Jälund. Gården hette från början Gelunda. Det finns

nedtecknat i 1500-talets fogderäkenskaper. På två kartanteckningar från 1683 får man veta att på gården fanns
”två stora träbyggnader och åtskilliga mindre hus samt
trä- och humlegården”.

C

Naturskönt landskap utmed sjöar och hagmarker med små
lövholmar. Landskapet varslar om en sällsynt vacker och för
Sörmland typisk natur. Delvis grus, delvis kuperad. Vid väg
57 tidvis starkt trafikerad.

B

A

Tur 11

Ta cykeln på
tåget till Gnesta
Resan Stockholm – Gnesta tar drygt
en timme med SL:s pendeltåg och
cirka 35 minuter med SJ:s regionaltåg.

Bra att tänka på:
C
 ykel får ej medtas till/från Stockholm centralstation.
M
 ellan klockan 06:00-09:00 samt
15:00-18:00 måndag-fredag får
cykeln ej tas med på pendeltågen.
Detta gäller sträckorna
Jakobsberg-Västerhaninge och
Upplands Väsby-Tumba.
Har du påbörjat resan före klockan
06:00 respektive 15:00 får du
slutföra den.
F
 ör cykelturer med andra utgångslägen än Gnesta, vänlig kontakta
Länstrafikens trafikupplysning på
tel: 0771-22 40 00 för information
om anslutningsbussar.
För ytterligare information, kontakta
Turistinformationen, Marieströmsgatan 3, 646 80 Gnesta
Tel: 0158-275 666
E-post: info@sagolikasormland.se

Se fler härligheter på
www.sagolikasormland.se

