Hästa är omtalat i skrift första gången 1347 då
Torsten i haesistum nämns. Namnet har tolkats
som hässjestad, en plats där en hässja är uppställd.
Men här har man bott betydligt längre, åtminstone
sedan järnåldern, för mer än 1000 år sedan. Strax
norr om gården ligger ett gravfält, där de som
levde på gården då begravdes.
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes efter
en stor brand i mitten av 1700-talet av Johan Jakob
de Besche.
Vid sekelskiftet 1900 fanns här 40 kor, tio hästar
och fyra oxar. Gården hade sex fast anställda
lantarbetare. Den första traktorn inköptes på
1930-talet.
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På 1500-talet omtalas två gårdar vilka också kan
ses på senare kartor. Den andra gården låg på
andra sidan Akallalänken. En 1700-talskarta visar
små täppor, humlegårdar och en trädgård ungefär
här vid trähästarna.

Nu

var
a

nd
e

Ak

Häästa gård II

Illustration: Björn Ed

Häästa gård I

Du står här
Nuvarande byggnader

HÄSTA GÅRD
www.stockholm.se/tidensvag

Strömstare
Gården arrenderas idag av Hästa 4H lantbruk. De
driver ett ekologiskt, KRAV-anslutet jordbruk. På
åkrarna odlas havre, korn och dinkel. Dinkel är en
sorts vete som odlades i forntiden. På markerna
betar kor och får. De flesta korna tillhör den gamla
skotska rasen ”Highland Cattle” med lång päls och
långa vassa horn.
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Hästa är Stockholms enda levande jordbruk.
Jordbruk med odling och bete är det bästa sättet att
sköta kulturreservatet. Moderna maskiner används
i arbetet men också hästar för att inte skada känslig
natur. Till exempel när man kör ut nedsågade trädstammar från skogen.
Under våren kan du titta på kalvar och lamm i stallet.
På gården finns också värphöns som går fritt ute på
dagarna. Det finns mer än tvåhundra höns och fem
tuppar. Om en stor rovfågel dyker upp, ger tuppen
tecken till sina hönor som springer in och gömmer
sig under vagnen som de sover i på nätterna.
Även kycklingarna får gå ute och växa i normal takt.
När de blivit 70 dagar skickas de till slakt. Kycklingar
som man köper i affärerna är hälften så gamla när
de slaktas. Områdena där hönsen och kycklingarna
går är inhägnade med nät för att hindra hundar att
komma in.
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