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Ett Kulturmiljöprogram ska berätta om värdefulla kulturmiljöer 
som finns i en kommun
Kulturmiljöprogrammet är en typ av kommunalt planeringsunderlag som alla kommuner 
behöver ha, precis som man måste har planer för andra gemensamma frågor som till 
exempel vattenförsörjning, trafik eller miljö. Om man från början vet vad man ska ta hänsyn 
till blir det lättare att planera. 

I Västervik finns ett kulturmiljöprogram som antogs 1986. Sedan det gjordes har mycket hänt 
och därför är det dags att göra ett nytt program. Då trycktes programmet i bokform. Nu 
lägger vi ut det på nätet. Vi vill att det nya kulturmiljöprogrammet ska kunna hållas levande 
med ny information och vara tillgängligt för alla. 

I kulturmiljöprogrammet samlas kunskap om intressanta platser i kommunen och vi hoppas 
att materialet också ska inspirera till utflykter. 

Kulturmiljöerna - Hur har vi valt?
Det nya kulturmiljöprogrammet för Västervik utgår från det program som togs fram 1986. Då 
valde man ut områden som var kända genom olika inventeringar eller dokumentationer och 
kompletterade det materialet med uppgifter som hembygdsföreningarna i området fick 
rapportera in. För det nya kulturmiljöprogrammet har alla miljöer i det gamla programmet 
besökts igen. De flesta av dem har blivit en del av det nya programmet men i en del fall har vi 
valt att inte ta med dem. 

Den viktigaste orsaken till att ett område har pekats ut är att det finns tydliga spår av 
utvecklingen på platsen. Kommer man till ett av de utpekade områdena ska man med hjälp av 
de beskrivningar, bilder och kartor som finns i kulturmiljöprogrammet kunna förstå det man 
ser. Områdets historia ska vara synlig. 

I det gamla programmet fanns många jordbruksmiljöer utpekade. För det nya programmet 
har vi velat få med mera av 1900-talets historia och visa hur det påverkat kommunens 
utveckling. Det har bland annat inneburit att vi tittat på tätorterna men också att vi försökt 
vara observanta på 1900-talets spår i alla olika typer av miljöer. 

Kulturmiljöprogrammet är ett urval av miljöer. Även utanför de olika områdenas gränser finns 
fornlämningar, byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Att de inte finns med 
i programmet kan bero på att vi valt att peka ut större sammanhängande områden där det 
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finns flera saker som gjort platsen betydelsefull. En god regel om man är osäker på om det 
finns kulturhistoriska värden i en miljö är att ta kontakt med kommunen för att få veta vad 
man behöver göra när man vill bygga om eller renovera. 

 

Huvudområden 
Huvudområdena i områdesbeskrivningarna är större sammanhängande områden. De bär på 
spår av verksamheter eller företeelser som varit viktiga för det eller de kärnområden som 
finns inom huvudområdet. Det kan handla om jordbruks- och skogslandskapet kring en by 
eller om ett samhälles hela bebyggelse. Huvudområdet har sällan en tydlig gräns. Det handlar 
istället om funktioner och samband som vuxit fram genom historien. Till exempel är hela 
Västerviks stad ett huvudområde med flera olika kärnområden. 

 

Kärnområden 
Exempelvis: by, fornlämningsmiljö, kyrkplats, större gårdsmiljö, stadsdel. 

Kärnområden är den mest kulturhistoriskt betydelsefulla delen av huvudområdet, där de 
tydligaste värdena finns. Det kan handla om en för sin tid välbevarad bebyggelse, flera tydliga 
fornlämningar eller välbevarade strukturer i ett landskap eller en miljö. Ett kärnområde kan 
vara en by, en fornlämningsmiljö, en kyrkplats eller en större gårdsmiljö. I tätorterna kan det 
vara en stadsdel eller en del av en stadsdel där det finns en samlad bebyggelse som 
tidsmässigt hänger samman eller som visar på en verksamhet. Allt inom ett kärnområde har 
inte höga kulturhistoriska värden men inom ett kärnområde måste man ta extra hänsyn till 
hur man bygger nytt eller förändrar för att inte skada de värden som finns. 

De utpekade kärnområdena kan vara mer eller mindre tydliga. Därför har vi valt att 
kulturhistorisk värdera kärnområdena efter en 3-gradig skala: 

 
Klass 1 är områden med värden av regionalt eller till och med nationellt intresse. Exempel på 
sådana områden är Västerviks centrum, industrimiljön i Almvik och fornlämningsområdet 
Herrmanstorp vid infarten till Västervik. 
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Klass 2 har värden som är av kommunalt intresse. Exempel är samhället Hjorted, byarna 
Stjälkhammar och Kolsebro samt Fårhults by och järnvägsstation. 

 
Klass 3 har värden som är av lokalt intresse. Spåren finns där men området har genomgått 
flera förändringar som gör det svårare att förstå platsens historiska utveckling. Exempel på 
det är den delvis nedbrunna radbyn Hultserum och Helgenäs hamn. 

Arbetet med att värdera en miljö är en kombination av att studera historiska kartor och 
litteratur om platsen samt fältbesök. Vid fältbesöket tittar man på hur väl den historiska 
utvecklingen på platsen är synlig, vilka spår som finns kvar. Hur tydlig platsens historia är, inte 
minst i förhållande till hur det ser ut i andra utpekade miljöer i kulturmiljöprogrammet har 
varit avgörande för hur området värderats. 
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Kulturmiljöprofil för Västerviks kommun
Kulturmiljöprofilen är grunden för kulturmiljöprogrammets värderings- och urvalsprocess. 
Den tar avstamp i det gamla programmets urval av kulturhistoriskt värdefulla miljöer men vill 
också bereda plats för den moderna historien och vad vi idag tror kan bli framtidens 
kulturmiljöer. Kulturmiljöprofilen formulerar en begreppsapparat som underlättar dialogen 
under arbetets gång. Den kan sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang exempelvis 
för samverkan, lärande, resursstyrning eller marknadsföring. 

Kulturmiljöprofilen är tematiskt upplagd med fyra huvudrubriker - Tjustbygden, Kust och 
sjöfart, Västerviks stad samt Industrins landskap. Som en pedagogisk hjälp för läsaren har 
varje rubrik/tema försetts med en färg. För varje rubrik/tema finns ett antal underrubriker 
som bryter ner innehållet i mindre områden. En enskild kulturmiljö kan reflektera flera olika 
teman och/eller områden. 

Kulturmiljöprofilens teman speglar viktiga aspekter av livet i Västerviks kommun, historiskt 
sett. Men det är också viktigt att komma ihåg att värderingarna är färgade av vår egen samtid. 
Profilens teman, liksom det urval av miljöer som gjorts, kommer att spegla och forma vår syn 
på historien. De utgör en del av vår egen tids berättelse om Västerviks kommun. Kulturarvet 
rymmer alla människor. Det finns många olika skildringar av historien och många olika åsikter 
om vad som är viktigt. I kulturmiljöprogrammet lyfts de fysiska spåren av människans 
verksamheter fram. Programmet syfte är dels att fungera som ett kommunalt 
planeringsunderlag, dels att visa kommuninnevånare och besökare kommunens rika och 
varierande historia. De berättelser och historier som finns kopplade till platserna har här fått 
en lite undanskymd plats men de skymtar hela tiden fram i beskrivningarna. 
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  Tjustbyggden

Västerviks kommun har ett speciellt landskap. Det är ett landskap som löser upp gränsen 
mellan land och hav, mellan då och nu. Dåtidens havsvikar är idag långsträckta dalgångar och 
sjösystem som skär genom urberget – glipor i smålandsskogen, linjer att färdas utmed i alla 
tider. Kanske är det dessa tydliga dalar, ”kjusor”, som gett området dess gamla namn: Tjust. 
Långt inne i landet finns hälsningar från förhistoriens Västerviksbor i form av boplatser, 
gravar och hällristningar. I landskapet finns spåren av människans verksamheter. Marken har 
odlats, skogen utnyttjats, sjöar och åar blivit transportleder och vägar har anlagts. Där 
vägarna korsar varandra har mötesplatser uppstått, kyrkor har byggts, skolor, affärer och 
industrier vuxit fram. På flera platser bryter en spikrak allé dalgångarnas öppna landskap och 
låter ana en storstilad herrgård. Både bland herrgårdar och stugor finns speciella, 
återkommande drag som ger byggnaderna sin alldeles egna stil. 

Det förhistoriska landskapet 
Miljöer och objekt som bär spår av områdets landskap, invånare och kultur under sten-, 
brons- och järnåldern. Mest framträdande är kustbygdens lämningar från bronsåldern som 
antyder att området kring Gamlebyviken varit ett maktcentrum långt innan medeltid. En 
bråkdel av dessa lämningar är arkeologiskt undersökta men här finns en vetenskaplig 
potential av nationellt intresse. 

Exempel: Gravfält, gravrösen, hällristningar och skärvstenshögar etc. 
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Det brukade landskapet 
Områden och miljöer som är resultatet av människans påverkan på landskapet under lång tid, 
som vittnar om landskapet som en allsidig resurs och människans förmåga att ta tillvara och 
utnyttja dessa resurser. Jord- och skogsbruk har varit och är fortfarande viktiga näringar för 
kommunen. 

Exempel: Spår av skiftesreformer, utdikningsprojekt, odlingsrösen, hagmarker, hamlade träd, vägar, kol- och 
tjärframställning, flottningsleder, uttag av timmer, etc. 

Mötesplatser 
Platser där människor under olika tider och av olika anledningar har mötts. Det kan handla 
om platser för religionsutövning, offentlig service, arbete eller fritid. 

Exempel: Sockencentrum, järnvägsstationer, hållplatser, vägkorsningar, folkrörelsernas samlingslokaler, affärer, 
gästgiverier, skjutsstationer, kommunikationer som färdleder på sjöar, åar och vägar, etc. 

Herrgårdsbyggden 
Herrgårdar och storgårdar, inte enbart herrgårdsanläggningen i sig, utan även andra typiska 
byggnader och landskapliga drag. 

Exempel: Herrgårdarnas omfattande byggnadsbestånd, eklandskap, alléer, torp och statarbostäder, 
herrgårdsindustriella centra med till exempel kvarnar, mejerier, tegelbruk etc. 

Byggnadstraditionen 
För området kännetecknande bebyggelsemönster, byggnadstyper, material och detaljer. ”
Tjustempirens” nyklassicistiska herrgårdar och inlandets snickeritraditioner är ett par av de 
lokala byggnadstraditioner som utmärker Tjust. 

Exempel: Radbyar, små klungbyar, ryggåsstugor, tvåvånings enkelstugor, båthus, lockpanel, förvandringspanel, foderlösa 
fönster, tegeltak, rödfärg, klassicerande drag med lunettfönster, pilastrar, takgesimser och tandsnitt. ”
Västerviksrevetering” etc. 
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  Kust och Skärgård

Västerviks kommun är en kust- och skärgårdskommun. Landet sträcker sig ut i havet och 
havet in i landet, både bokstavligen och bildligen. Kustens uddar och vikar ligger växelvis 
omlott, som de knäppta händernas fingrar. Skärgårds- och lantbrukskultur har smält 
samman. Fiske och båtliv har varit en självklar del av bondehushållens vardag, vid sidan av 
djurhållning och åkerbruk. Hamnarna i Västerviks stad och lastageplatserna utmed 
fastlandskusten har varit lika viktiga för inlandsbor som för skärgårdsbor. Den betydelsefulla 
sjöfarten har berott av hur skärgårdens sjömärken och fyrar skötts och hur lotsväsendet 
fungerat. Med en blygsam början omkring sekelskiftet 1900 och med en ökande omfattning 
under 1900-talets andra hälft har semesterfirande och sommarboende blivit en allt mer viktig 
näring för kustlandskapet. 

Den brukade skärgården 
Västerviks kommun är en kust- och skärgårdskommun. Landet sträcker sig ut i havet och 
havet in i landet, både bokstavligen och bildligen. Kustens uddar och vikar ligger växelvis 
omlott, som de knäppta händernas fingrar. Skärgårds- och lantbrukskultur har smält 
samman. Fiske och båtliv har varit en självklar del av bondehushållens vardag, vid sidan av 
djurhållning och åkerbruk. Hamnarna i Västerviks stad och lastageplatserna utmed 
fastlandskusten har varit lika viktiga för inlandsbor som för skärgårdsbor. Den betydelsefulla 
sjöfarten har berott av hur skärgårdens sjömärken och fyrar skötts och hur lotsväsendet 
fungerat. Med en blygsam början omkring sekelskiftet 1900 och med en ökande omfattning 
under 1900-talets andra hälft har semesterfirande och sommarboende blivit en allt mer viktig 
näring för kustlandskapet. 
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Exempel: Mangårdar, ladugårdar, jordbrukets ekonomibyggnader, hamnar, fiskelägen, kajer, glon, båthus, sjöbodar, 
nätgårdar, skärgårdens odlingslandskap etc. 

Sjöfart och kustnäring 
Sjöfartsmiljöer, samt miljöer och objekt som tydligt pekar på sysslor och näringar som är 
typiska för kusten och skärgården vid sidan av jordbruk och fiske. 

Exempel: Lotsplatser, fyrplatser, tullstationer, fritids- och rekreationsområden, sjömärken, varv, båtbyggerier, fiskindustri 
etc. 
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  Städerna i Tjust

I Västerviks kommun finns bara en stad, som egentligen är två. Sedan 1200-talet har Västervik 
utgjort ett maktsäte vid den norra Smålandskusten och regionens ekonomiska centrum. 
Staden låg först vid Gamleby, ”den gamla staden”, men flyttades mellan den gamla och den 
nya platsen vid två tillfällen innan nya staden i mitten av 1500-talet tog över för gott. Under 
århundradena därefter utvecklades Västervik från handelsplats till en planlagd stad med 
gator, kvarter, handelsgårdar med mera. Även Gamleby utvecklades och fortsatte att vara en 
centralort men till mitten av 1800-talet var Västervik den enda plats i Tjust där stadigvarande 
handel och, frånsett järnbruken, kommersiell tillverkning fick bedrivas. När denna ordning 
upphörde vid 1800-talets mitt, hade Västervik redan goda förutsättningar att utvecklas till en 
modern industri- och hamnstad. I alla tider har staden samlat en ekonomisk och 
bildningsmässig elit, som uttryckt sin särställning i stadsmiljön. Först genom storslagna 
borgargårdar och några få offentliga byggnader. Från 1800-talets slut i institutionsbyggnader, 
fabriker, huvudkontor, parker, bank-, handels- och nöjespalats. Västerviks och Gamlebys 
successiva expansion från slutet av 1800-talet kan avläsas av de olika stadsdelarnas 
tidstypiska planering och arkitektur. 

Huvudsäte i tjust 
Miljöer och byggnader i Gamleby och Västervik av representativ karaktär som uttrycker 
stadens särställning som regionalt centrum för handel, tillverkning, utbildning, sjukvård, 
samhällsadministration, kultur, nöjen etc. 

Exempel: Stadsmässig bebyggelse av offentlig och halvoffentlig karaktär. Institutionsbyggnader, huvudkontor för större 
bolag etc. 
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Stadens årsringar 
Tidstypiska områden och miljöer som med särskild tydlighet visar olika historiska skeden och 
utbyggnadsepoker av staden. 

Exempel: De arkeologiska lämningarna under nuvarande stadsbebyggelse i både Gamleby och Västervik, Stegeholms 
slott, spåren av tidiga stadsstrukturer, 1600- och 1700-talets planläggning av staden med gator, kvarter, handelsgårdar 
och båtsmansstugor, det sena 1800-talets stad med park- och institutionszon, sekelskiftet 1900 med storskalig stenstad 
och industrimiljöer, 1910-20- tal med träkåkar, 1930-40-tal med funkishus, 1950-60-tal med stora områden med egna 
hem samt flerbostadshus, 1970-80-tal med villakvarter, förnyelseområden på gammal industrimark. 
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  Industrins landskap

Naturgivna förutsättningar, kraft, innovation och kapital formar industrin i ett område. Från 
medeltiden till 1800-talets slut har järn, koppar och kobolt brutits i Tjust. Men det var 
tillgången på skog och vattenkraft som gjorde att flera järnbruk grundades i området på 1600- 
och 1700-talen. När 1800-talets industrialisering tog fart tog sågverk, stenindustrier, 
mekaniska verkstäder, varv och andra verksamheter plats bredvid bruken och konkurrerade 
om arbetskraft och råvaror. Landskapet industrialiserades när vattenkraft, skog och vägar 
inlemmades i produktionen. När järnbruksdöden grep omkring sig under slutet av 1800-talet, 
lyckades Västervikstraktens bruk ställa om till nya tillverkningar. De gamla järnbrukens namn 
spred över världen genom moderna produkter: Överumsplogar, Gunnebostängsel och 
Ankarsrumsspisar. Under 1900-talet utvecklades också en industri som inte i samma 
utsträckning var beroende av platsens förutsättningar, till exempel Elektrolux och AkzoNobel, 
och som kom att prägla både Gamleby och Västervik. 

Bruksorterna 
Platser som uppkommit ur bruksdriften eller anlagts och ägts av bruksföretagen. För 
bruksorterna typiska strukturer och objekt som skapats av, eller med stark delaktighet från, 
bruksföretagen eller arbetarkollektivet. 

Exempel: Bruksorter, masugnsruiner, gruvor, slagghögar, slaggstensbyggnader, bruksgata, bostäder från olika epoker 
(för direktörer, tjänstemän och arbetare), slaggstensbyggnader, järnvägsstationer, brukshandel/konsum, 
folkrörelsebyggnader etc. 
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Industrins tidevarv 
Byggnader, anläggningar och andra spår som på olika sätt visar på den inriktning och bredd 
som industrin i Tjust har och har haft. 

Exempel: Industribyggnader, kraftstationer, hamnar, stenbrott, järnvägar etc. 

Översikt
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Innehåll Sida Sida

Almvik-Blekhem 1 Källsåker 439

Almvik-Skvagerfall 17 Karrum 449

Ankarsrum 30 Kilmare 461

Bågvik-Askerum 45 Lofta-Gamleby 472

Bjursund 56 Loftahammar 541

Blackstad-Rörsberg 66 Löta-Strömstad 577

Blankaholm-Solstadström 76 Norra Skärgården 589

Boda-Mulestad-Kulla 99 Odensvi 619

Bredvassa 119 Olserum 646

Dalhem-Larum 131 Överum 657

Djursnäs 146 Ryvenäs 681

Draget 161 Södra Tjust Skärgården 692

Dröppshult 167 Spårö-Grönö 724

Ekevik-Kolsebo 176 Sten 734

Fårhult 190 Stora Björka 742

Forsby 201 Stora Grindö 753

Fuld 214 Stora Hallmare 766

Gamleby 224 Stormandebo 777

Gissebo-Österhult-Getterum 265 Sundsholm 788

Gladhammar 289 Tibbhult-Yxered 801

Grönhult 305 Törnsfall 815

Gunnebo-Verkebäck 315 Totebo 826

Hallingeberg 338 Trästad 840

Härnum 351 Tyllinge 851

Helgerum 361 Uknadalen 863

Hjorted 373 Väderskär 931

Hulöhamn 386 Valstad 948

Hult-Älmarsrum-Skaftekulla 396 Västervik stad 958

Hulthorva 409 Västrum 1082

Hultserum 419 Vråka 1098

Hunsala 429



Teckenförklaring



Huvudområde Almvik-Blekhem
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1n9zGK1.

Huvudområdet Almvik-Blekhem omfattar riksintresset H92 Almvik-Blekhem. Inom
huvudområdet finns två kärnområden, dels Almviks industriområde med angränsande
bebyggelse, dels Blekhems gods med bebyggelse och marker.

Godset med industrier vid vatten
Vid sjön Blekens södra spets ligger godset Blekhem och vid havsviken Almviken har funnits
kvarnar, sågverk och tegelbruk. Godsets ägare anlade och utvecklade de industrier som
tidigare fanns här. Den gemensamma historien är fysiskt påtagligt genom sjön Bleken och
Almviksån som binder samman platserna. Området är klassat som riksintresse för
kulturmiljövården.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Blekhem (link available only in online story)
Kärnområde Almviks Tegelbruk (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Riksintresset H92 som utgör huvudområde Almvik-Blekhem ligger vid Almviken som är en del av
Gamlebyviken. Odlingslandskapet är mjukt kuperat men omges av större höjdpartier beväxta med
tallskog. På dalgångens sidor, i synnerhet vid Blekhem, växer en hel del lövskog med ett stort inslag av
ek. Förutom Almviken ligger sjön Bleken och delar av Ängsjön inom huvudområdet. Flera mindre
vattendrag binder samman sjöarna och havsviken. Almviksån från Bleken ut i Almviken är förutsättningen
för den omfattande industrietableringen vid Almvik. Vattnet har också varit en viktig kommunikationsled.
Kommunikationer är på flera sätt viktiga för huvudområdet. Väg till Stockholm gick tidigt genom området,
idag E22:an, och sedan 1879 finns också järnväg genom området, idag kallad Tjustbanan.

Almvik-Blekhem ligger inom det fornlämningstäta kustområdet norr om Västervik med flera kända
lämningsområden som Skvagerfall och Herrmanstorp. Här finns en stor mängd gravar men också unika
hällristningar. Just inom huvudområdet är dock antalet lämningar få. Kring industrianläggningarna vid
Almvik finns inga lämningar registreringar i Fornsök men i anslutning till Blekhem och i synnerhet väster
om huvudområdet/riksintresset finns mindre koncentrationer av lämningar. Lämningarna är främst i form
av rösen och stensättningar. Det finns också ett par registrerade platser med hällristningar, främst i form
av skålgropar men även andra motiv, samt en fornborg. Typerna av lämningar är typiska för bronsåldern
vilket gör att man kan konstatera att området har varit bebott redan 1500 år före Kristi födelse.

Almvik och Blekhem omnämns första gången i det medeltida källmaterialet, enligt bokverket Det
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medeltida Sverige, 1380 respektive 1480. Almviks gårdar ska under en tid ha ägts av storjordägaren Bo
Jonsson Grip men i Smålands handlingar från mitten av 1500-talet finns två skattehemman i Almvik och
embryot till den industrimiljö som utvecklades här i form av flera kvarnar. Blekhem var under medeltiden
en av familjen Soops gårdar. Efter dem har Blekhem ägts av flera olika kända adelsfamiljer som till
exempel Posse och Lewenhaupt. I slutet av 1700-talet ägdes Blekhem av Olof Risellschöld. År 1828 gifte
sig hans dotter Maria med friherre Johan Nordenfalk. Paret fick Blekhem och godset har därefter varit i
familjen Nordenfalks ägo. Ägarna till Blekhem har varit involverade i de verksamheter som etablerades
vid Almvik. Vattenkraften på platsen har utnyttjats för kvarnar, sågar, bryggeri och snickeri. Mest känt är
dock tegelbruket. Redan under 1600-talet ska man ha börjat att tillverka tegel men den verksamhet som
idag är museum startades 1878 och lades ner 1971. Leran till teglet hämtades från Hultekarlsö och från
Sylltorp. På 1920-talet byggdes en linbana för att frakta leran från Sylltorp till tegelbruket.

Kring Blekhem finns ett storskaligt brukat odlingslandskap. Landskapet har brukats under lång tid. Äldre
kartor över Blekhem saknas i Lantmäteriets samlingar eftersom gården inte skiftats. De ekonomiska
kartorna visar att mindre delar av odlingslandskapet lagts igen under 1900-talet.

Blekhems gods är fortfarande ett större jordbruk men industriverksamheterna vid Almvik är med undantag
av Blekhems snickerifabrik nedlagda.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet

 

Odaterat flygfoto över Blekhem och Almvik. Till höger om huvudbyggnaden
ligger kuskbostaden och källaren, till vänster stallet. Längst ner i vänstra
hörnet syns ladugården som brann 1996. Till vänster om stallet finns
fruktträdgård och parkanläggning. På andra sidan Bleken ligger Sylltorp och
Almviksån rinner bred ner mot Almviken. Gästgiveriet/handelsboden kan
anas och även tegelbrukets skorsten och torklada. Källa: Kalmar läns
museums samlingar.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H92 för kulturmiljövården. Området omfattar en

samlad industri- och herrgårdsmiljö där en mångfald av industribyggnader väl belyser
verksamheten vid tegelbruket från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Bruket har ett tydligt
visuellt samband med närliggande vattendrag och havsvik samt en historisk och nära koppling
till Blekhems egendom. Enligt miljöbalken skall det skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras

4



(PBL 8 kap 14 §).
5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,

upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och Bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Kålåker- Blekhem är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Flera mindre vägar väster om E22:an är utpekad som värdefulla vägmiljöer inom projektet ”
Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

10. Almvik är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns
museum år 2009.
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Kärnområde Blekhem
Törnsfall socken

Kärnområdet Blekhem utgår från Blekhems gods med gårdens bebyggelse och marker.

Tjustempirens
Vid sjön Bleken ligger Blekhems gods som har ägts av familjen Nordenfalk sedan 1828.
Huvudbyggnaden anses vara en av de främsta representanterna för den så kallade Tjustempiren. I
gårdsmiljön finns ekonomibyggnader och arbetarbostäder som berättar om gårdens utveckling under
1800- och 1900-talet. Park, allé och de gamla betesmarkerna med stora ekar skapar ett lummigt
landskap typiskt för miljön kring en större gård.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Ett av Tjust mest kända herresäten, nyklassicistisk mangårdsbyggnad med stall och
källare i samma stil och material, arbetarbostäder och ekonomibyggnader uppförda från
slutet av 1800-talet och under 1900-talet, park, allé

Byggnadstraditionen
Blekhem ligger inom Tjustempirens område och anses vara en av dess främsta
representanter.

Det brukade landskapet Storskaligt odlingslandskap som brukats under lång tid, vägar

Det förhistoriska landskapet Fornborg från järnåldern

Klass 1

©Lantmäteriet
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Herrgårdsbygden

Blekhems långa historia och de olika kända familjer som kan knytas till gården gör den till en av de mera
framträdande gårdarna i Tjust. Gården har haft och har ett traditionellt jordbruk som bas men närheten till
Almvik och tillgången på vattenkraften där har gjort området till ett tidigt industriellt centrum i Tjust. De
båda kärnområdena är varandras förutsättningar. Blekhems ägare har haft de ekonomiska resurserna att
satsa på de verksamheter som vattenkraften vid Almvik gjort möjliga. Inkomsterna och prestige från
industrianläggningarna har förstärkt Blekhems status.

Byggnadstraditionen

Blekhems huvudbyggnad, eller corps-de-logi som det också kan kallas (A) lyfts fram som en av de
främsta representanterna för den stil som kommit att kallas för Tjustempir. Det är i egentlig mening ingen
egen arkitekturstil utan ett samlingsnamn för byggnader i empirstil som uppfördes i och omkring Tjust
härad under 1800-talets första hälft. Empirstilen blev mycket populär i området och levde kvar längre här
än på andra platser. Det är framförallt arkitekten Axel Nyström och byggmästaren Jonas Jonsson som
kommit att förknippas med den här byggnadsperioden och båda ska ha varit involverade i bygget av
Blekhem. En av de svenska byggnader som uppfördes i empirstil var Rosendals slott och Blekhem har
hämtat inspiration där ifrån. Blekhems huvudbyggnad är en putsad och avfärgad i en ljust gul kulör med
släta rusticeringar och omfattningar. Byggnaden är låg och långsträckt med ett lågt tak. Mittbyggnaden
har tretton fönsteraxlar och de gavelkrönta avant-corpsen på var sida om mittbyggnaden har tre var. Mot
sjön Bleken har mittbyggnaden en lång balkong och mot landsidan en entré med pelare som bär upp en
gavelkrönt frontespis. Ytterligare två byggnader i anslutning till huvudbyggnaden, ett stall (B) och en
källare (C), är uppförda i samma stil. Friherre Johan Nordenfalks plan ska ha varit att förnya hela gårdens
byggnadsbestånd i samma stil men när han dog 1846 avstannade projektet.

Utöver huvudbyggnaden finns flera bostadshus i gårdsmiljön som utgjort tjänstebostäder för olika
anställda. Öster om huvudbyggnaden ligger Sjövillan eller Kuskvillan (D) som den också kallades.
Fasaden är klädd med locklistpanel målad med oljefärg och snickerier i vitt samt tegeltak. På äldre
fotografier kan man se att huset tidigare varit målat i rött. Nordväst om huvudbyggnaden ligger
bostäderna utspridda i gårdsmiljön. Mest anslående är inspektorsbostaden (E) högt placerad och med
god utsikt över gården. Huset är putsat och avfärgat i gult med släta vita omfattningar och rusticeringar.
Taket är belagt med tegel. Den så kallade Villan (F) var på 1960-talet bostad för rättaren och i
Skogvaktarbostaden, som även kallades Fabriken, bodde förutom skogvaktare också trädgårdsmästare. I
Mejeriet (H) bodde ladugårdsförmannen samt arbetare. Arbetare bodde också i Rättarbyggnaden (I),
Dagsverksstugan (J) och Bygget (H). Husen är genomgående klädda med locklistpanel och alla är
målade med röd slamfärg utom Rättarbyggnaden som är målad med gul oljefärg. Taken är belagda med
tegel. I gårdens bostadsbebyggelse speglas gårdens sociala hierarki.

Utöver bostäder finns ett antal större och mindre ekonomibyggnader som berättar om gårdens utveckling
under 1900- talet. Det finns några äldre ekonomibyggnader men miljön domineras av moderna
ladugårdar och maskinhallar. År 1996 brann ladugården på Blekhem ner. Den stora träbyggnaden i vinkel
ersattes av två byggnadskroppar som likt den nedbrunna är byggda i trä och målade med röd slamfärg
samt med korrugerad plåt på taken. Kvar av den gamla ladugården är delar av körbron från norr. Äldre
ekonomibyggnader är genomgående målade med röd slamfärg och taken är belagda med tegel eller
korrugerad plåt.
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Det brukade landskapet

Landskapet kring Blekhem har brukats under lång tid. Det storskaligt brukade jordbrukslandskapet är en
del av herrgårdslandskapet tillsammans med det ekdominerade lövskogs- och beteslandskap som bildar
en övergångszon mot skogen.

Den väg som går genom gårdsmiljön och vägen mot Almvik är båda utpekade i länsstyrelsen inventering.
De är båda grusvägar som till stor del har kvar sin äldre sträckning.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet Blekhem finns tre lämningar registrerade i Fornsök. På Borgarberget ligger en
fornborg (L1956:7994) registrerad som fornlämning. De övriga båda registreringarna är övriga
kulturhistoriska lämningar eller möjliga fornlämningar. I söder ligger ett röse (L1956:6866) och inne i
gårdsmiljön en hög (L1956:6689). I båda fallen anges osäkerhet om detta är gravlämningar eller om de
uppkommit på något annat sätt. Utan någon registrering i Fornsök finns vid vattendraget norr om
gårdsmiljön platsen för den knipp- och spikhammare som anlades 1754 och fanns kvar till 1850.

Karta över Blekhems gård med namn på de olika byggnaderna: A.
Huvudbyggnaden, B. Stallet C. Källare, D. Sjövillan eller Kuskbostaden, E.
Inspektorsbostaden, F. Villan, G. Skogvaktarbostaden, H. Mejeriet, I.
Rättarbyggnaden, J. Dagsverksstugan, K. Bygget, L. Ladugårdar, M.
Växthus, N. Lusthus, O. Plats för knipp- och spikhammare

 

Blekhems huvudbyggnad
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Sjövillan/Kuskvillan. Till vänster om vägen skymtar källaren som uppfördes
på 1840-talet.

 

I förgrunden växthus och en mindre köksträdgård. Där bakom de
ladugårdsbyggnader som uppfördes efter branden 1996. Till vänster den
gula Rättarbostaden.

Foto av ladugården vid Blekhem. Bilden är tagen 1925 av Manne Hofrén.
Rester av den imponerande körbron finns kvar. Källa: Kalmar läns
museums samlingar

 

Resterna av körbron.

Inspektorsbostaden.

 

Skogvaktarbostaden på den plats som kallas Fabriken.
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Mejeriet som i senare tid fungerat som arbetarbostad bland annat för
ladugårdsförmannen.

 

Till höger mindre ekonomibyggnader och längst bort i bild arbetarbostaden
Bygget.

Lusthus i kanten av beteslandskapet.

 

Rättarbyggnaden

Källare

 

Fruktträdgården med stallet i bakgrunden.

10



Parken vid Blekhem
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Kärnområde Almviks tegelbruk
Blackstad socken

Kärnområdet Almviks tegelbruk omfattar industrimiljön kring Almviksåns utlopp i Almviken.

Sveriges bäst bevarade tegelbruk
Stora och små tegelbruk fanns förr runt om i Kalmar län. Idag är många borta men Almviks tegelbruk står
kvar och är idag Sveriges bäst bevarade i sitt slag. Den stora tegelugnen med murad skorsten och den
långa torkladan är tegelbrukets karaktärsbyggnader. Men i miljön vid Almviksån har fler verksamheter
kunnat utnyttja vattenkraften. Här har finns kvarn, sågverk och gästgiveri att upptäcka. Resande har långt
tillbaka i tiden passerat Almvik från sjön, via järnvägen eller på landsvägen mot Stockholm. Sjöfarten har
upphört och tågen stannar inte längre i Almvik men resande på E22:an kan fortfarande rasta i Almvik och
få ett stycke historia med sig på vägen.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv Sveriges bäst bevarade tegelbruk, sågverk, kvarn, vattenkraft.

Mötesplats Gästgiveri, vägar, järnväg, hamn, handelsbod, telefonstation och skola.

Byggnadstraditionen
Industribyggnader typiska för tiden då de uppfördes och för de verksamheter som
bedrivits.

Sjöfart och kustnäringar Hamn för industrierna.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Industrins tidevarv

Industrimiljön, i synnerhet det bevarade tegelbrukets byggnader, utgör en av Kalmar läns finaste
industrimiljöer. Läget vid Almviksån visar på vattenkraftens betydelse för industriella etableringar före
ångmaskiner och motorer. Tegelbruket vid Almvik kan vara Sveriges bäst bevarade i sitt slag.
Tegeltillverkningen ska ha startat på platsen redan under 1600-talet. Under århundradena har kvarnar,
sågverk, snickeri, varv, bryggeri och bränneri funnits på platsen.

Mötesplats

Kommunikationer och industrier har gjort Almvik till en plats där människor samlats. Industrierna har gett
arbeten åt människor som då valt att bosätta sig i närheten. Nära industriområdet ligger och har legat
olika typer av service som knutits till platsen och som berättar om Almviks utveckling under slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Mest framträdande är det före detta gästgiveriet/skjutsstationen.
Funktionen gjorde att resande passerade och namnet Almvik blev känt. Byggnaden har under 1900-talet,
i början tillsammans med skjutstationen, varit affär. Idag finns ett sommaröppet café i byggnaden.

Kommunikationer har varit och är en viktig del av Almvik karaktär. Idag är vägar och järnvägar viktiga för
platsen men här har också funnits hamn. Landsvägen utmed kusten från Kalmar och norrut har funnits
sedan länge. Sträckningarna har förändrats genom åren, i synnerhet sedan bilismens genombrott. Idag
går E22:an utanför de flesta mindre orter. Fram till 1963 gick vägen fortfarande genom samhället Almvik.
Sträckningen finns kvar men är idag en mindre väg för de boende i samhället och kringliggande byar.
Vägen har dragits om och breddats men den gamla sträckningen finns kvar och blir en del av historien
om bilismens utveckling under 1900-talet. Järnvägen mellan Västervik och Norsholm stod klar 1879. I
Almvik byggdes stationshus som fanns kvar till 1964 då det revs.

Byggnadstradition

Miljön vid Almvik rymmer flera äldre industribyggnader som är typiska för verksamheten som bedrivits och
den tid då de uppfördes. Av tegelbrukets bevarade byggnader är ringugnen från 1878 och den långa
torkladan de mest framträdande men här finns också lagerbyggnader, förråd, personalbyggnad,
tegelmästarbostad, transformatorbyggnad samt en bock till den linbana som fraktade lera från Sylltorp.

Idag finns, förutom tegelbrukets byggnader, flera sågverksbyggnader från 1960-talet med bevarad
inredning, snickerifabrik från 1940-talet och en kvarnbyggnad från 1901. De flesta av tegelbrukets
byggnader är av trä och målade i röd slamfärg. Taken är belagda med tegel. Ett landmärke är den höga
skorstenen av tegel. Även kvarnbyggnaden är av trä, målad med röd slamfärg och med tak belagt med
tegel. Till kvarnen leds vattnet i en träkulvert. Sågverkets byggnader är delvis av trä delvis av rött tegel.
Fler av taken är belagda med korrugerad plåt. Snickerifabrikens karaktärsbyggnad av trä brann 2017 ner
till grunden. Kvar finns en mindre tegelbyggnad vars väggar målats vita och taket är belagt med papp.

Gästgiveriets huvudbyggnad har locklistpanel och tre mindre ekonomibyggnader i anslutning till
huvudbyggnaden har lockpanel. Alla är målade med röd slamfärg, vita oljemålade snickerier och sadeltak
belagda med en- eller tvåkupigt tegel.

Skolan i Almvik med tillhörande lärarbostad byggdes 1927 och har för tiden typiska nationalromantiska
stildrag. Taken är brutna med lätt utsvängd takfot, knutarna är markerade med breda, dekorerade
knutbrädor samt avslutande kapitäl och verandorna har en geometrisk dekor. Byggnaderna är traditionellt
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målade med röd slamfärg och vit oljefärg. Taken är belagda med tegel.

Post- och Telegrafstationen vid riksvägen hade tidigare ingång för kunderna mot vägen. Husets
spritputsade fasader är målade i gult med slätputsade vita omfattningar. Taket är belagt med tegel.

Mellan den gamla riksvägens dragning och E22:an ligger Tegeltorp vars ladugård har baksidan direkt mot
E22:an. Vid torpet finns också en liten, ålderdomlig ryggåsstuga. Båda byggnaderna har träpanel som är
målad med röd slamfärg, vita oljemålade snickerier samt tegeltak. Med sitt namn och sin funktion som
bostad för arbetare på platsen har torpet en viktig plats i Almviks historia.

Sjöfart och kustnäringar

Under industriepoken fanns vid Almvik en hamn för att kunna skeppa ut tegel och sågade trävaror.
Hamnen utgjorde en viktig del i Almviks kommunikationsnät innan biltrafiken och järnvägen tog över.
Förutom placeringen vid havsviken är dock spåren av hamnmiljön idag borta.

Almviksån med E22:ans bro i bakgrunden. Idag är ån ganska oansenlig
men äldre kartor visar hur vattnets samlats i dammar och letts i kanaler för
att utnyttjas så mycket som möjligt innan det nådde havet. Den lilla röda
byggnaden till höger om bäcken ska ha varit en gäddkläckningsanläggning.

 

Vy över gamla riksvägen. Till höger Blekhems snickerifabrik och där bakom
anar man gästgiveriet, dagens café.
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Almviks café, före detta gästgiveri och skjutsstation. De stora fönstren
berättar om husets tid som affär.

 

Kvarnbyggnaden från 1901. Verksamheten lades ner helt 1974.

Träkulvert som ledde vattnet fram till kvarnen.

 

Sågverket från 1960-talet. I byggnaden finns inredningen med maskiner
kvar.

Tegelbrukets torklada.

 

Tegelbrukets ringugn.
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Främst i bilden en personalbyggnad till tegelbruket, skorsten och
rundugnen.

 

Tegelmästarbostaden.

Bevarade byggnader vid sågverket.

 

Post- och Telegrafstationen.

Almviks skola från 1927.
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Huvudområde Almvik-Skvagerfall
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1zC9vm.

Huvudområde Almvik-Skvagerfall utgörs av de fornlämningsrika områden som ligger i
kanterna av och på impediment i den öppna åkermarken i området. Inom huvudområdet finns
två kärnområden i form av de två fornlämningskoncentrationerna vid Almvik (link available only
in online story) och Skvagerfall (link available only in online story).

Västerviks bronsålderskust
Gravar av olika typer, hällristningar med unika motiv, skärvstenshögar och boplatser. Spåren
av bronsålderns människor är många och skiftande i Tjusts kustbygd. Riksantikvarieämbetets
karttjänst fornsök är på en del platser norr om Västervik översållade med prickar som
indikerar fornlämningar. Almvik och Skvagerfall är två sådana platser. I beskrivningarna kan
man läsa om rösen, stensättningar, skålgropar, inristade skepp, fotsulor och symboler som vi
idag inte kan förstå innebörden av. Mängden lämningar och deras storlek berättar om ett
samhälle där de som hade makt och tillgångar kunde visa den i de spår vi ser än idag.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Almvik (link available only in online story)
Kärnområde Skvagerfall (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet ligger i den nordöstra delen av Törnsfall socken, nära Gamlebyviken. Området utgörs av
en lång och smal och relativt flack dalgång i nordvästlig-sydostlig riktning. Dalgången följer
sprickdalslandskapets riktning som uppstod då inlandsisen smälte. Botten av dalgången utgörs av
jordbruksmark med ett inslag av trädbeväxta impediment. På kanterna höjer sig terrängen och längs den
nordöstra kanten går berggrunden regelbundet upp i dagen och man kan skönja ett fornt
skärgårdslandskap. Längs den sydvästra kanten finns ett kraftigare moräntäcke och marken är därmed
mer skogbeväxt.

Huvudområdet är rikt på förhistoriska lämningar som huvudsakligen är koncentrerade inom två tydliga
ansamlingar, ett vid Almviksnäs och ett vid Skvagerfall. Framför allt rör det sig om bronsålderslämningar
som gravar, hällristningar och enstaka boplatser. Lämningarna ligger fördelade inom två olika
topografiska lägen. Det finns en grupp med lämningar som ligger i områdets nordöstra kant, där
berggrunden går i dagen och topografin är bruten. Den andra gruppen av lämningar återfinns i mer flacka
terrängavsnitt i dalgången. Att det finns rikliga lämningar i området har varit känt sedan länge. Den
specialinventering efter hällristningar som genomfördes under 2010-talet, ”Bilder av ostkustens
bronsålder”, innebar att antalet lokaler med ristningar och skålgropar ökade markant. Det innebar också
att antalet ristningar på de sedan tidigare kända lokalerna blev fler. I huvudområdet finns en registrerad
lämning som inte ingår i något av de två kärnområdena, en milstolpe i kalksten (L1956:8161).
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Almvik omtalas i bokverket Det medeltida Sverige första gången 1381 och Skvagerfall 1382. Det fanns då
två skattehemman och två kvarnar i Almvik och 1 krono- och ett frälsehemman i Skvagerfall. Almviks
kvarnar bör ha legat vid Almviks tegelbruk. De båda byarna ligger i anslutning till den gamla vägen från
Västervik och norrut mot Stockholm. På en karta från 1700-talet kallas vägen för Strandavägen.

Som det medeltida materialet visar så fanns det två gårdsetableringar i var och en av byarna men antalet
brukare kom med tiden att bli flera. Storskifte respektive laga skifte genomfördes i båda byarna. I Almvik
på 1780-talet respektive 1860-talet samt i Skvagerfall på 1770-talet respektive 1850-talet. Kartorna från
storskiftet för de båda byarna visar att delar av den åkermark som än idag utgör grunden för lantbruket i
området redan vid den här tiden brukades som åker men det åkerlandskap som vi ser idag hade ännu
inte tagit form. En stor del av markerna var fortfarande slåttermarker och inom Skvagerfalls marker fanns
också större våtmarker. Åkermarken inom de båda byarna är också översållad med rösen och
åkerholmar. 

Antingen har man under perioden fram till laga skifte varit mycket flitiga med att ta bort odlingshinder i
åkermarken, i synnerhet i Skvagerfall, eller är kartmaterialet vid ett av tillfällena inte helt rättvisande. På
lagaskifteskartorna är i alla fall andelen odlingshinder betydlig färre. Mer mark har ställts om till åker men
fortfarande utgör slåtter- och betesmarker en stor andel av den öppna marken. På de ekonomiska
kartorna från 1944 respektive 1978 är landskapet kring de båda byarna ett brukat åkerlandskap med
större sammanhängande fält rensade från odlingshinder. 

De båda byarnas bebyggelse låg fram till sekelskiftet samlade i var sitt byläge. Men i Almvik tar
utvecklingen i början av 1900-talet en annan väg. Tegelbruket och andra industrier vid Almviksån krävde
arbetskraft som ville bo nära arbetsplatsen. Utmed landsvägen byggdes från och med 1920-talet flera
villor. I kartmaterialet från 1900-talet kan man därefter följa hur en liten tätort växer fram. En hel del av
samhällets service till exempel skola och järnvägsstation låg vid Almviks tegelbruk men affär fanns i den
nya tätorten. Avstyckningen av tomter och byggnationen av villor har fortsatt under 1900-talet men var
som mest intensiv från 1950-talet till 1970-talet. Under denna tid byggdes rena villakvarter men också
flerfamiljshus. Idag utgörs bebyggelsen av en blandning av det sena 1800-talets agrara bebyggelse och
modern tätortsbebyggelse. År 1963 invigdes den nya sträckningen av dåvarande riksväg 15, idag E22:an,
och trafiken genom Almvik upphörde. 

Ständigt närvarande i miljön är fornlämningarna. Även om området än idag är mycket fornlämningstätt
kan man misstänka att många lämningar har tagits bort genom århundradena för att underlätta
jordbruket. 
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Utsnitt ur laga skifteskarta över Almvik, 1862. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur laga skifteskarta över Skvagerfall, 1854. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
Huvudområde: Almvik-Skvagerfall

1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6§) som säger att mark- och
vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
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åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Almvik respektive Skvagerfall är värderat som klass 3 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

22



Kärnområde Almvik
Törnsfall socken

Kärnområdet Almvik ligger öster om tätorten Almvik, ut på landtungan mellan Almviken och
Gamlebyviken.

Fotspår från bronsåldern
På några platser utmed kusten norr om Västerviks stad finns stora samlingar av fornlämningar från
bronsåldern. Ofta är det gravar med rösen och stensättningar av olika storlekar och former. En kategori
av lämningar som är svårare att se är hällristningar. Ovanligt många hällristningar finns utmed kusten.
Vanligast är så kallade skålgropar som man tror var små offerplatser men bland ristningarna finns också
ovanligare motiv. Som till exempel de inristade fotsulorna vid Almvik. De går idag inte att se men de finns
där på hällarna. 38 stycken är de och de finns inte bara utanför utan också på hällarna under gravarnas
stenpackning. Fotsulorna står stilla och är vända ut mot dalgången. Är de spåren efter en osynlig gud
eller kanske spåren av dem som ligger begravda här?

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Fornlämningstäta områden utmed kusten norr om Västervik. Lämningar från
bronsålder, gravar och hällristningar som visar på både agrara och sakrala aspekter.
Även lämningar från äldre järnålder.

Det förhistoriska landskapet

Klass 1

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet Fornlämningstäta områden utmed kusten norr om Västervik. Lämningar från
bronsålder, gravar och hällristningar som visar på både agrara och sakrala aspekter. Även lämningar från
äldre järnålder. Fornlämningskoncentrationen vid Almvik uppvisar lämningar i två skilda topografiska
lägen. Det finns ett stort antal lämningar i hällmarken i den norra delen av kärnområdet. Lämningarna
utgörs av stensättningar, rösen och hällristningar. Många av ristningslokalerna utgörs av enstaka
skålgropar, men det finns också ett par lokaler med ett stort antal ristningar som uppvisar en stor
variation. Många av de registrerade lämningarna ligger i kluster som består av både gravar och ristningar.
De vanligaste ristningsmotiven utgörs av skepp, fotsulor och skålgropar (L1956:6399, L1956:6381,
L1956:6463, L1956:6880, L1956:6814, L1956:6610). Många av lämningarna är tydliga och har ett stort
pedagogiskt värde, samtidigt är många av ristningarna svåra att se utan hjälp av släpljus nattetid

Våren 2010 delundersöktes ett röse (L1956:6399) i de centrala delarna av kärnområdet. Det undersökta
röset var 13,4 meter i diameter och cirka 2,4 meter högt. I anslutning till röset fanns ristningsytor med ett
stort antal figurer, bland annat 38 fotsulor, 4 ringfigurer, 1 skepp, 4 trädfigurer, 13 rännor och 307
skålgropar (L1956:6333). Vid undersökningen konstaterades att det även fanns ristningar under röset,
vilka framför allt utgjordes av fotsulor och skålgropar. Det fanns ingen tydlig skillnad i valet av figurer
mellan ristningarna som låg under röset och de som fanns utanför röset. Det fanns däremot en relativt
stor skillnad i hur djupt figurerna var huggna i klippan. Bilderna under röset var mycket grunt huggna,
medan bilderna utanför röset föreföll vara omhuggna vid ett flertal tillfällen.

Ser man till de lämningar som återfinns i den del av kärnområdet som ligger ute i dalgången uppvisar de
delvis en annan bild. De finns två registrerade boplatsytor med slagen flinta, kvarts och kvartsit
(L1956:8172, L1955:5591). Det finns inga daterbara fynd bland de fynd som tillvaratogs på platsen, men
boplatserna skulle kunna vara samtida med bronsålderslämningarna på platsen. I den södra delen av
kärnområdet finns också områdets största bronsåldersröse med en diameter på 23 meter och en höjd på
2,5 meter.

Lämningar i området utgör ett tydligt exempel på bronsålderns världsbild med gravar, ristningar och
boplatser. Bland de många ristningsmotiven möter man också skeppsfigurer som visar på sjöfartens stora
betydelse i regionen och den viktiga relationen under bronsåldern mellan människa och hav.

I dagsläget går det inte att datera lämningarna närmare. Flera av de större rösena bör härledas till äldre
bronsålder, medan många av de övriga gravarna och ristningarna likaså kan kopplas till senare
bronsskeden. I området finns också ett relativt stort antal stensättningar varav flera sannolikt skall dateras
till äldre järnålder.
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Det delvis undersökta röset (L1956:6399). Den undersökta delen av röset
utgörs av den kil av stenar som ligger i svackan mellan de två hällarna i
rösets framkant. På hällarna framför röset finns ett mycket stort antal
ristningar (L1956:6333). Fotsulorna återfanns huvudsakligen på den
stenhäll som ligger i omedelbar anslutning till rösets kant.

 

Några av de drygt 900 skålgropar som dokumenterats inom kärnområdet
(L1955:6463).

Delar av de huggna fotsulor som dokumenterades i samband med att delar
av röset undersöktes (1956:6399). Ytterligare fotsulor dokumenterades när
rösets kant, till höger i bild, undersöktes och plockades bort. Foto Joakim
Goldhahn.

 

På hällen har ristningarna som framkom under röset fyllts i med vit färg för
att synas bättre. De korta ifyllda små streck som återfinns i nederkant på
ristningshällen har tolkats som märken efter att man baxat upp de stora
stenarna i samband med att röset byggdes.

Många av gravarna ligger idag i skogsmiljö. Här det 18 meter i diameter
stora röset från gravfältet vid Näsbacken (1956:7367
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Kärnområde Skvagerfall
Törnsfall socken

Klass 1

Kärnområdet Skvagerfall ligger mellan sjöarna Hjorten och Gagern.

Bronsålder vid Tjustleden
Skvagerfall är en av flera fornlämningsrika miljöer utmed kusten norr om Västervik. Lämningarna är
främst från bronsåldern men vid Skvagerfall har man också hittat gravar från järnåldern. Genom området
kan man vandra på Tjustleden och på nära håll få se hur gravanläggningarna är byggda och se dem på
avstånd så som de är tänkta att upplevas i landskapet. Fantasin väcks till liv när man vet att här måste
människor ha bott och här ristade de in sina budskap på stenhällarna. Skepp och skålgropar är de
vanligaste formerna men vad var det de ville berätta?

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Fornlämningstäta områden utmed kusten norr om Västervik. Lämningar från
bronsålder, gravar och hällristningar som visar på både agrara och sakrala aspekter.
Även lämningar från äldre järnålder.

Det förhistoriska landskapet

©Lantmäteriet
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Kärnområdet vid Skvagerfall är mycket rikt på fornlämningar från framför allt bronsålder, men till viss del
även äldre järnålder. De registrerade lämningarna utgörs av gravfält, gravar och hällristningar. Många av
lämningarna ligger idag i en öppen betesmark och har ett stort pedagogiskt värde. Följer man Tjustleden
slingrar den sig ställvis mellan gravar, gravfält och odlingslämningar. De finns också ett flertal gravar i det
något mer kuperade landskapet nordost om bebyggelsen i Skvagerfall. Det finns i dagsläget inga kända
boplatser i området. En något osäker skärvstenshög (L1956:7487) i den västra delen av området skulle
möjligen kunna indikera en boplats. Att det saknas kända boplatser betyder inte att de saknas i området
utan pekar på svårigheten att hitta lokaler som inte syns ovan mark. I området finns även ett
ensamliggande odlingsrösen (L1956:6996) i områdets västra del och ett större yta med drygt 500
odlingsrösen (1956:8564) i den sydöstra delen av kärnområdet. På storskifteskartan över Skvagerfall från
1776 finns det ingen odlingsmark redovisad i anslutning till denna yta. Möjligen representerar
odlingslämningar ett äldre agrarhistoriskt skikt som tar sin början under förhistorisk tid för att överges
under medeltid.

I likhet med kärnområdet i Almvik kom fornlämningsbilden att förtätas under 2010-talet då det
genomfördes riktade specialinventeringar i området. Inventeringarna fokuserade på hällristningar.
Samtidigt som det framkom nya tidigare okända ristningsytor framkom det även okända ristningar på
redan kända lokaler.

Grus- och sandtäkt i den södra delen av kärnområdet har inneburit att det genomförts en rad
arkeologiska undersökningar under 1900-talet, totalt berördes ett närmare 40-tal gravar Det gjordes
också arkeologiska undersökningar i samband med att järnvägen och nuvarande väg E22 byggdes om
på 1960-talet. Alldeles bredvid väg E22 finns i den sydvästra delen av kärnområdet de kända
lämningarna vid Hjortekrog. Ursprungligen utgjordes lämningen av ett röse (L1956:8223) på en berghäll
som stack upp ur den kringliggande åkermarken. I samband med vägomläggning undersöktes röset 1960
av K.G Petersson. Inför undersökningen var röset ca 10 m i diameter och 1,5 m högt. Röset hade en yttre
och en inre kantkedja samt antydan till brätte. I graven fanns ett centralt mittblock. Väster om mittblocket
framkom en kistkonstruktion med täckhäll. I kistan fanns rester efter en kremationsgrav i form av brända
ben, en bronspincett och ett fragment av ett bronsbleck. Öster om mittblocket hade det placerats ett
lerkärl av grovt gods med en invändig svart beläggning av förkolnat material, men i övrigt tomt. Det mest
anmärkningsvärda framkom efter att röset var undersökt och bortplockat. Det visade sig att röset legat på
och täckte ett flertal hällristningar. Ristningarna utgjordes av 18 hela eller fragmentariska
skeppsristningar, en skålgrop och en obestämbar ristning (L1956:6621). Ristningarna var grunda och
sannolikt huggna strax innan de täcktes av röset i samband med gravläggningen. Samtidigt undersöktes
även en grav i anslutning till järnvägen på vägen in till bebyggelsen i Skvagerfall (L1956:7227).

Det har genomförts ytterligare arkeologiska undersökningar inom kärnområdet. 300 meter sydost om
lämningarna vid Hjortekrogfinnsplatsenförettnuborttagetgravfält,
L1956:8308(RAÄ146).Detharundersöktsgravarvidtretillfällen dels av Harald Hansson 1932, dels av K.G.
Petersson 1958 och 1962. Tillsammans undersöktes det 22 gravar, både fyrsidiga, båtformiga och runda
stensättningar samt ett röse. Bland fynden utmärker sig rakkniv och pincett i brons och ett flertal
keramikkärl, bland annat bikoniska. De daterbara fynden visar att gravläggningarna har skett under yngre
bronsålder. I ett par av gravarna förekommer järnföremål vilket talar för att det finns ett inslag av gravar
från äldre järnålder. Att det finns järnåldersgravar visade sig även på två av de närliggande gravfälten vid
undersökningar på 1950-talet, då det bland annat framkom en dekorerad folkvandringstida, bronsfibula
(L1956:7154, L1956:6598).

27



Lodfoto på det framrensade röset vid Hjortekrog med den inre kantkedjan
tydligt urskiljbar. Foto K.G. Petersson

 

Uppritning av den inre kantkedjan och hällristningarna som framkom under
gravröset (efter Widholm 1998).

Strax väster järnvägen vid Skvagerfall ligger två stora rösen (L1956:7059,
L1956:6943). Mellan järnvägen och rösena löper Tjustleden.

 

Prydligt lagda gravar i den vårgröna betesmarken (L1956:6815).
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En vy över några av rösena på gravfältet L1956:7441.
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Huvudområde Ankarsrum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1znfiO.

Huvudområdet Ankarsrum omfattar området kring Ankarsrums bruk och utgör hela
Ankarsrums tätort. Efter huvudområdesbeskrivningen följer beskrivningar av det
kulturhistoriskt värdefulla kärnområdet som identifierats inom huvudområdet, Ankarsrums
brukssamhälle. Kärnområdet har valts ut i egenskap av större sammanhängande område
med en till ålder och karaktär enhetlig miljö som i något avseende är signifikativ för området.

Från stångjärn till hushållsassistenter

Idag förknippas Ankarsrum nog mest med de hushållsassistenter som tillverkades där. Men
allt började med järnbruket och produktion av stångjärn. Senare började man förädla
stångjärnet och tillverkade spisar, grytor, spårkorsningar och andra produkter av gjutjärn. Med
tiden förlorade järnframställningen sin betydelse och produktionen av gjutna och emaljerade
produkter tog över. 1968 köptes Ankarsrum av företaget Electrolux. Nu ställdes produktionen
om till dammsugare och hushållsassistenter. Assistenten var varje husmors dröm på 1960-
talet. Med Assistentens hjälp slapp man att knåda degar, veva köttkvarnen för hand eller
stoppa korv med en bit av ett kohorn.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Kärnområde Ankarsrums brukssamhälle (link available only in online story)

31



Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Ankarsrum är beläget öster om Långsjön som ligger mitt i Västerviks kommun. Ankarsrum
omnämns första gången 1430 som ”Angolsrwme” och utgjordes av skattegården Ångersrum. År 1647 och
1648 bytte landshövdingen Gabriel Gyllenanckar till sig denna gård, plus 13 andra gårdar och 29 torp,
från kronan. I och med det instiftades säteriprivilegier för godset, som då fick namnet Ångersrums säteri.
1652 arrenderades säteriet ut till Abraham och Hubert de Besche som, tillsammans med handelsmannen
Henrik de Tij samt svågrarna Gillis de Besche och Gillis Willemoth, år 1655 fick privilegier på en masugn
och en hammare vid ”Ankersun”. Bruket fick alltså namnet Ankarsrum, uppkallat efter Gyllenanckar,
medan gården fortsatt fick heta Ångersrum under en lång tid.

Landskapet präglas av Långsjön och dess vattensystem som en gång utgjort en havsvik vid en tidpunkt
då denna del av landet inte var befolkad. Huvudområdet karaktäriseras av ett något kuperat landskap
med främst skogbevuxna bergsknallar som täcks av ett ytligt lager morän.

Samhället Ankarsrum har, precis som de flesta bruksorter, vuxit fram kring Ankarsrums bruk som alltså
anlades 1655. Sedan början av 1800-talet har ett stort brukssamhälle vuxit upp kring bruket, ett samhälle
som successivt utvecklats tillsammans med bruket. Bruket har från slutet av 1800-talet och fram till idag
varit ortens stora arbetsgivare och byggherre, drivande i samhällsutvecklingen och i det sociala livet. Ett
faktum som än idag är tydligt framträdande i ortens karaktär.
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Huvudområdets sydvästra del präglas främst av bebyggelse från 1900-talets första hälft, vilken har en
mycket tydlig koppling till bruket. Det är bebyggelse i form av arbetarbostäder, egnahemshus och en
bruksgård. Den nordöstra delen av huvudområdet består istället av bebyggelse från 1900-talets andra
hälft med en inte lika uppenbar koppling till bruket, även om bruket även här haft betydelse för
bebyggelseutvecklingen. Mellan dessa två delar sträcker sig själva Ankarsrums bruk tillsammans med
ortens centrum och offentliga bebyggelse med bland annat stationshus, bank och vårdcentral.
Stationsbyggnaden med sin monumentala prägel belyser den roll orten och bruket en gång spelade när
järnvägen byggdes.

Strax norr om huvudområdet och samhället Ankarsrum ligger det säteri som var en förutsättning för att
Ankarsrums bruk och Ankarsrum över huvud taget kom till. Det är därför en viktig del av Ankarsrums
historia. Själva huvudbyggnaden är från 1932. Den tidigare huvudbyggnaden revs i början av 1900-talet.

Ankarsrums säteri med sin huvudbyggnad från 1932. Säteriet är beläget
strax norr om Ankarsrums tätort.

 

Korsvirkesbyggnad tillhörande Ankarsrums bruk. Byggnaden är belägen vid
det så kallade Nedre bruket.

Flera villor inom huvudområdet är välbevarade och representerar sin tid.
Bilden visar en pampig 1920-talsvilla som är belägen strax sydväst om
Nedre bruket.

 

I samhällets nordöstra del finns flera välbevarade villor från 1940- och 50-
talen.
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I samhällets sydvästra del finns flera välbevarade villor från 1910-, 1920-
och 1930-talen.

 

Kring Ankarsrums bruk har det funnits flera arbetarbostäder. Idag finns ett
fåtal kvar.

I nordöstra delen av samhället präglas bebyggelsen av 1900-talets andra
hälft. Här syns tre lägenhetslängor från 1950-talet.

 

Utsnitt ur 1944 års karta över Ankarsrum. Dagens byggnader är inritade
med vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Många av de till industrin
knutna byggnader, som exempelvis arbetarbostäder, har sedan 1944 rivits.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Smalspåret har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

10. Ankarsrum är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns
museum år 2009.

11. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

12. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

13. En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL
8 kap 13 §), bör utföras.
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Kärnområde Ankarsrums brukssamhälle
Hallingeberg socken

Kärnområdet omfattar området kring det så kallade Övre bruket, Nedre bruket, stationsområdet samt
platsen kring kyrkan i Ankarsrum. Området består av bebyggelse kopplad till Ankarsrums bruk, såsom
kvarvarande bruksbebyggelse, bruksherrgården, arbetarbostäder och egnahemsområden.
Stationsbyggnaden och kommunhuset utgör en annan del av bebyggelsen, belägna i tätortens centrum.
Området visar på brukets avgörande betydelse för Ankarsrums utveckling och expansion, och har
därmed höga kulturhistoriska värden.

Ett samhälle präglat av bruket

Ankarsrum har präglats av bruket. Goda perioder har satt avtryck i form av nya byggnader och
verksamheter. Samhällets förändring har pekat ut riktningen och brukets ekonomi har skapat
förutsättningen. Man kan se många olika arkitekturstilar när man vandrar runt. Här finns en påkostad
bruksherrgård, enkla arbetarkaserner, flera av 1800-talets nystilar och fin funkis från 1930-talet. När man
smälter järnmalm får man slagg som restprodukt. Slagg från masugnar kan skifta i en färgskala från blått
till svart. I Ankarsrum fanns slaggsten i överflöd och några av husen i samhället har byggts av brukets
skräp. Tydligast är det i Ankarsrums kyrka vars murverk av slagg är synligt och inte undangömt under
någon puts.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Bruksorterna
Ankarsrum är en betydelsefull bruksort med hundraåriga anor. Ortens existens och
utveckling är kopplat till bruket. Ankarsrum är en av de mest kända bruksorterna i

Klass 2
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   Tjustbygden     Industrilandskap

Västerviks kommun och här finns fortfarande en industri med anor i järnbruket.

Mötesplatser
Ankarsrums station, som är en av smalspårets största och mest påkostade stationer,
har varit en viktig mötesplats. Kyrka, skola, affärer och kommunhus är exempel på
andra funktioner i samhället

Byggnadstraditionen
Flera byggnader är byggda helt, eller delvis, av slaggsten som är en restprodukt från
järntillverkningen som skedde vid Ankarsrums bruk.

Bruksorterna

Med sina 350-åriga anor kan verkstadsindustrin i Ankarsrum räknas som en av Sveriges äldsta fabriker
och i den lilla bruksorten med cirka 1 300 invånare finns historien ständigt närvarande. Utvecklingen av
Ankarsrums samhälle är tydligt kopplad till bruket, som var den centrala delen i samhället. Det är i
forsarnas brus och bruksdammens svarta vatten som man hittar Ankarsrums ursprung. Här finns dagens
industri men också spåren av de gångna bruksepokerna. Kvar finns bland annat valsverksholmen,
dammanläggningar, herrgården från omkring 1800 och de Marés holme, där de Marés familjegrav
(L1958:813) finns.

Grunden för Ankarsrums bruk var framställning av järn och järnprodukter. På 1600-talet var Sverige en
stormakt och malmen bröts i Bergslagen, men där uppstod skogsbrist av all kolning. I Småland fanns gott
om skog. Några valloner anlade då stångjärnshammare mellan Långsjön och Hällsjön, vid Övre bruket.
En masugn anlades ett par kilometer öster om Ankarsrum, vid Kannsjöns utlopp. Malmen, nästan enbart
bergmalm, gick med oxforor från hamnen i Verkebäck.

År 1690 lät Hans Andersson bygga en ny masugn vid Rumhult, en mil väster om Ankarsrum. Där göts
kanoner men också tackjärn till Ankarsrum fram till år 1716. Tackjärnet fraktades med oxar på ”
Tackjärnsvägen” till Ankarsrum där det smiddes ut till stångjärn som blev returfrakt till Stockholm och
Västervik som tackjärnet kom ifrån. Det dröjde ända till år 1828 innan det byggdes en masugn i själva
Ankarsrum, vid Nedre bruket där industrin ligger idag. Här byggdes också ett gjuteri och Ankarsrum blev
ett manufakturverk. Man tillverkade allt som kunde tänkas till exempel spottkoppar, staket, grindar,
kokspisar från 1865, kaminer, vattenvärmare, grytor, emaljgods, lantbruksmaskiner och även projektiler.

När järnvägar började byggas i landet utökades Övre bruket med valsverk och martinverk för att kunna
producera bland annat spårkorsningar. Vid Nedre bruket byggdes ett emaljverk som under Christian
Lehmanns ledning utökades 1890 med Nordens första och så småningom Nordens största
emaljskyltsverk. När Sven Spånberg därefter kom till Ankarsrum från Norrahammar blev det slutet för
järntillverkningen i Ankarsrum. Han upphörde 1911 med järnhanteringen varvid all industri vid Övre bruket
och masugnen vid Nedre bruket nedlades. Spånberg satsade istället på gjuteriet och emaljverket. På
1940-talet hade man 600–700 anställda.

År 1968 köptes Ankarsrums bruk av Electrolux och i och med det försvann de välkända
Ankarsrumsprodukterna. I stället flyttades pressgjuteri och tillverkning av dammsugardetaljer, småmotorer
och den berömda köksmaskinen Assistent till Ankarsrum. Därför har tillverkningen delats upp på flera
mindre bolag. Trots att bruksmiljön i Ankarsrum inte längre är komplett är den värdefull för förståelsen av
en bruksorts framväxt. Inom sig rymmer den flera enstaka byggnader av kulturhistoriskt värde.
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Mötesplatser

Samhället Ankarsrum med bruket som arbetsgivare, järnvägsstation, kyrka, service och handel har varit
och är en av områdets viktigaste mötesplatser. En bruksort blir en plats dit människor med olika bakgrund
och erfarenheter flyttar. Det skapar en annan typ av samhälle än de traditionella kyrkbyarna på
landsbygden.

För brukets anläggande och utveckling har redogjorts under rubriken Bruksorterna. Bruket och det
samhälle som anläggandet av bruket skapar är grundförutsättning för att Ankarsrum ska bli den centralort
som det idag är.

När Hultsfred-Westerviks järnväg stod färdig 1879 inleddes en ny epok i brukssamhället. Trafiken
öppnade den 16 november för allmän trafik. I bolagets styrelse återfanns förstås dåtidens bruksägare de
Maré. Bruket behövde en bra förbindelse till hamnen i Verkebäck. Stationshuset i Ankarsrum byggdes till
järnvägens öppnande och är ett av de största och mest anslående av stationsbyggnaderna längs linjen.
Den är uppförd i tegel med slätputsade fasader, målade i en ljust gul kulör. Ankarsrums stationshus,
tillsammans med bananläggningen, byggnadsminnesförklarades 1996.

Med järnvägsstationens uppförande fick brukssamhället ett nytt centrum norr om vattendraget. Vid
samma tid skapades även en mötesplats söder om dalgången där det stora brukshotellet och en liten
brukshandel byggdes.

I och med inköpet av kyrkan och anläggandet av en egen begravningsplats stärktes Ankarsrums
betydelse. Fram till början av 1900-talet styrdes nämligen socknen från kyrkbyn Hallingeberg. Från 1910
delade dock Hallingeberg och Ankarsrum på det borgerliga kommunala ansvaret.

Vid Långsjöns inre del, mot bruket, fanns en lastageplats dit det skeppades ved och kol i pråmar. På
söndagar bedrevs passagerartrafik, bland annat kyrkturer till Hjorted och Hallingeberg. Flottningsleden ut
till kusten har även passerat denna plats. På platsen finns en välbevarad byggnad från 1830-talet, som
sedan 1955 fungerat som hembygdsmuseum.

I samhället finns flera byggnader och anläggningar som på olika sätt visar på den betydelse orten har och
har haft som centralort för den här delen av Västerviks kommun. Det gäller skola, vård, handel och
service, fritidsaktiviteter och nöjen.

Byggnadstraditionen

Samhällets långa historia avspeglas i byggnadsbeståndet. I samhället finns flera byggnader som på olika
sätt visar på hur samhället vuxit fram och expanderat vid olika tidpunkter. Flera olika byggnadsstilar finns
representerade.

Den äldsta bevarade byggnaden i samhället är bruksherrgården som ligger vid Övre bruket. Den
uppfördes 1780 av brukspatron Peter Christoffer Cederbaum. Herrgården består av en stor
huvudbyggnad med två utskjutande flyglar, som på senare tid byggts ihop med själva
herrgårdsbyggnaden. Den har idag putsade fasader, målade i en ljus kulör. Herrgårdens höga tak med
valmade gavelspetsar är belagt med tvåkupigt lertegel och utmärker den gustavianska stilen. Interiören
präglas delvis av 1930-talet och arkitekten Josef Frank.

Från 1800-talets första hälft finns också arbetarkaserner typiska för bruksorterna. Ett av dem är ”
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Missnöjet” som byggdes i trä någon gång under 1800-talets första hälft. Det är klätt med en liggande
panel, stående i gavelröstena. Hela huset är målat med röd slamfärg med vita detaljer och taket är belagt
med lertegel. Ett annat exempel är den välbevarade ”Kasernen” som uppfördes 1844 och som är byggt
av slaggsten, en rest från masugnsbränningen på bruket. Huset är putsat och idag målat i gult och vitt
med tegel på sadeltaket.

Från 1870-talet och årtiondena framöver genomgick samhället Ankarsrum en omvandling typisk för
många mindre samhällen vid den här tiden. I ett växande samhälle manifesterades framgången av nya,
påkostade byggnader. År 1875 uppfördes brukshotellet. Det är en skapelse helt i trä med en tydlig
schweizerstil, rikligt dekorerad med snickarglädje. På taket ligger idag korrugerad plåt. Från början hade
byggnaden tak av tjärpapp. Trots ombyggnader har byggnaden än idag kvar sin huvudsakliga karaktär
som speglar den för tiden typiska schweizerstilen med dekorativa detaljer. Fyra år efter att brukshotellet
byggdes stod stationshuset, som även rymde post och senare också telegraf, klar. Huset är byggt i
nationalromantisk stil med putsad, ljus fasad och tak belagt med svart plåt.

Ljusa putsade fasader har också skolbyggnaden från 1892 som likt flera byggnader i Ankarsrum är byggd
av slaggsten. Fasaden är dekorerad med rusticeringar, pilastrar, tandfris och kraftiga listverk typiska för
klassicismens symmetriska arkitektur. Taket är belagt med lertegel. En annan byggnad som också är
byggd helt i slaggsten är kyrkan i Ankarsrum. Den byggdes 1894 av samhällets metodistförsamling och
nykterhetslogen 165 Ankarsrum. 1917 inköptes byggnaden av brukspatron Sven Spångberg och gjordes
om till kyrka för svenska kyrkan. Byggnaden är oputsad och slaggstenen är synlig vilket är ovanligt. På
taket ligger tegel. Nära kyrkan anlades också en kyrkogård.

Öster om kyrkan ligger kyrkoherdebostaden från 1915–16. Detta är en tidstypisk villa med brutet tak,
belagt med tvåkupigt lertegel. Fasaderna är klädda med rödmålad locklist med vita knutar.
Korspostfönstren i trä, med spröjsar i de övre luften, är tidstypiska för 1910-talet och en viktig del av
byggnaden karaktär.

När Sven Spånberg tog över som brukspatron började även enskilda hustomter att styckas av i
Ankarsrum. Från att allt i samhället tillhört bruket - industrin, marken, alla bostäder och brukshandel - fick
nu personalen möjlighet att bygga sig något eget med hjälp av huslån från bruket. År 1908 planlades
cirka 60 tomter norr om järnvägen, men bara ett tiotal hus byggdes enligt den plan man gjort upp. År 1914
bytte Spånberg sida, geografiskt sett, och tillsåg att flera snarlika egnahemsvillor uppfördes i samhällets
södra del, på Ankarströmsområdet. Dessa egnahemsvillor är i 11⁄2-plan med brutna tak, från början
belagda med tvåkupigt lertegel. Fasaderna var från början reveterade och målade i ljusa kulörer. Speciellt
för villorna är också att de har en veranda som omsluter ena hörnet av byggnaden, vilket ger dem en
särskild karaktär. Idag har sentida moderniseringar gjort att några av villorna har tak med svarta
betongpannor, fasader med locklistpanel eller eternitplattor och ibland bytta fönster. Villornas skala och
utformning är dock till största del bevarad och det finns även exempel på mycket välbevarade villor i
området.

På 1930-talet och fram till 1960 hade bruket ännu en aktiv del i tillkomsten av nya bostäder i Ankarsrum.
Spår från den här tiden är bland annat Överingenjörsbostaden och Bruksgården som båda är uppförda
1939. Byggnaderna speglar en sen funktionalism med släta, vitputsade fasader med gröna fönster och
ekdörrar. På Överingenjörsbostaden är det flacka sadeltaket belagt med svart, falsad plåt, medan det
valmade taket på Bruksgården är belagt med kopparplåt. Bruksgården har dessutom en interiör som helt
är formgiven av arkitekten Josef Frank och Estrid Ericson, varav en stor del är bevarad. Längs med
Läppebovägen som leder in till Ankarsrum ligger flera villor och arbetarbostäder från samma tid och med
liknande utseende som Överingenjörsbostaden och Bruksgården. Men ansvaret för bostadsförsörjningen
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togs alltmer över av kommunen. Det gällde även andra allmännyttiga anläggningar, som idrottsplatsen
och friluftsbadet, som tillkommit på brukets initiativ och bekostnad. Kommunens ökade roll
manifesterades med invigningen av Hallingebergs kommunhus år 1957. Huset består av en rektangulär
byggnadskropp som ansluter till en rund byggnadskropp, och är uppförd i två våningar. Fasaderna är
klädda med rött fasadtegel och på taket ligger falsad plåt.

Ankarsrums kyrka, uppförd 1894 av metodistförsamlingen och logen 165
Ankarsrum som gemensam lokal.

 

Kyrkoherdebostaden uppförd 1915-16.

Före detta ungdomsgården i Ankarsrum, belägen strax norr om
kyrkoherdebostaden.

 

Det första ålderdomshemmet i Ankarsrum. Det invigdes 1931.

41



Egnahemsvilla i området norr om järnvägen. Uppförd i början av 1910-talet.

 

Före detta godtemplarlogen, uppförd 1902. I logen hölls höll man möten,
fetser och biografaftnar.

Ankarsrums skola som är uppförd 1892 i slaggsten. Skolan liknar knappast
en vanlig folkskola på landet och har därför förundrats av många. (Foto:
Ankarsrum nästa).

 

Ankarsrums stationshus uppförde 1879 och är byggt i tegel i två våningar.
Inrymde senare även lokaler för Posten och Telegrafverket.

Hallingebergs kommunhus, uppfört 1957. Idag inrymmer byggnaden bland
annat vårdcentral.

 

Arbetarbostad, kallad Kasern, uppförd 1844 och är helt i slaggsten. Här
bodde främst valsverksarbetare och andra som jobbade vid Övre bruket.
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Valsverksholmen i Ankarsrum där det Övre bruket låg. Den gula byggnaden
är valsverkskontoret och resterna av byggnaden till höger om denna har
bland annat varit spikfabrik, blåsmaskinshus och garage.

 

Bruksherrgården som uppfördes ca 1780. Det höga taket med valmade
gavelspetsar utmärker den gustavianska stilen. Interiören präglas delvis av
1930-talet och arkitekten Josef Frank.

Bruksbyggnader vid nedre bruket. Till höger har vi en äldre
slaggstensbyggnad som möter den vita, funkisbyggnaden till höger. Vattnet,
som var en förutsättning för brukets bildande, rinner rakt igenom
bruksområdet.

 

I Ankarströmsomårdet, i samhällets södra del, längs med båda sidor om
Ankarsströmsvägen finns flera, snarlika egnahemsvillor från 1910-talet.
(Foto: Ankarsrum nästa!)
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Gamla brukshotellet som idag fungerar som vandrarhem. Det uppfördes
1875 och var ett ställe där de som gästade bruket kunde övernatta.

Arbetarbostad, kallat ”Missnöjet”, uppfört under 1800-talets första hälft.
Rymde fyra lägenheter och ungkarlsrum på vinden. Trångboddheten och
läget på hälleberget gav huset dess namn.

 

Överingenjörsbostaden som är uppförd 1939. Byggnaden är ritad av
arkitekten Rickard Gavel (1905-1972). (Foto: Ankarsrum nästa!)

Pitoreska arbetarbostäder längs med Läppebovägen som leder in till
Ankarsrum.

44



Huvudområde Bågvik-Askerum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/00aCm4.

Huvudområde Bågvik-Askerum omfattar de centrala delarna av Bågvik och Askerums byar
vid Östersjöviken Syrsans östra del, just väster om Loftahammars tätort. Huvudområdets
enda kärnområde omfattar Bågviks båda bytomter.

Askerum och Bågvik – som öar i det öppna jordbrukslandskapet
Byarna Askerum och Bågvik är utkastade som två öar i det öppna jordbrukslandskapet väster
om Loftahammar. Byarna ligger på var sin sida av landsvägen in mot Loftahammars
samhälle, vid Bågviken. Bågviken är namnet på den sydöstra spetsen av den stora havsviken
Syrsan.

innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Bågviks bytomter (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Östersjöviken Syrsan har en säregen form. Från inloppet sträcker den sig både västerut, inlands, och
österut, mot havet. Den östra delen av viken har ett eget namn, Bågviken, och vid änden av den ligger
Bågviks by. Byns ägor har sträckt sig från viken Vivassen vid Loftahammar, över de flacka lerjordarna
kring Bågvikens inre och vidare ett par, tre kilometer utmed Bågvikens norra strand. Den gamla bytomten
ligger alldeles intill Bågviken, där några gårdar ännu idag ligger på rad.

Bara 500 meter sydväst om Bågviks gamla bytomt ligger Askerums bebyggelse på en kulle i åkermarken,
också detta ett mycket gammalt byläge. Historiska kartor visar att de båda gårdarna har ett gemensamt
ursprung. Bågvik är moderbyn och Askerum en tidig nyodling på byns marker som bör ha gjorts innan
1300-talets slut. Gården Gröndalen, 1,5 km sydost om Bågviks gamla bytomt och alldeles intill Vivassen,
etablerades på motsvarande sätt, men betydligt senare, troligen på 1600- talet. Bågvik, Askerum och
Gröndalen hade alla sina egna åkrar och ängar men skogen ägdes gemensamt fram till att den delades
upp under 1700-talets andra hälft.

Trots att Bågvik ännu i slutet av 1700-talet, precis som 250 år tidigare, formellt räknades som fyra gårdar,
brukades byn vid denna tid av tretton brukare och man får förmoda att det därmed också blivit trångt på
den gamla bytomten. Omkring år 1800 flyttades några av gårdarna till en liten skogskulle som man
tilldelats på 1780-talet utmed vägen mellan Lofta och Loftahammar. Här uppstod en andra bytomt, ”
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Bågviks Sörby”, med en likande radbystruktur som i den äldre byn. Sedan laga skifte genomförts år 1861
flyttades många gårdar ut i ensamma lägen, både från den gamla och från den nya bytomten. De fick
namn som Gärdet, Stenbet och Kullen. Vid sekelskiftet 1900 fanns ännu tretton gårdar i Bågvik.

Askerums by genomgick inte samma dramatiska utveckling som Bågvik. En av de tre gårdar som fanns
vid mitten av 1500- talet gjordes till komministerboställe omkring år 1700 och kom att fungera som
prästbostad fram till 1950-talet. Vid laga skifte år 1838 delades en av de andra gårdarna så att man vid
sekelskiftet 1900 hade fyra gårdar i byn. Efter en sammanslagning av de båda halvgårdarna fanns åter
tre gårdar vid mitten av 1900-talet. Även Askerum är i grunden en radby, men det är svårt att uppfatta
eftersom gårdarna orienterar sig åt olika håll och ladugårdarna under 1900-talet spritts ut på olika sidor
om kullen. Sentida vägändringar försämrar idag kontakten mellan byns olika delar. Askerums bebyggelse
har en sammansatt och skiftande karaktär, med mangårdsbyggnader som representerar olika tider och
med ett sentida tillskott av en villa.

Inom huvudområdet finns förhållandevis få synliga fornlämningar, men utmed höjdryggen i norr finns
några förhistoriska gravar som markerar områdets äldre historia. En mer udda lämning är en mycket stor
källargrund (L1958:9990) ett stycke in i skogen som byggdes under första världskriget för hamstring av
spannmål.

Detta utsnitt ur en odaterad 1700-talskarta över en del av Loftahammars
socken, visar i sin vänstra del Bågviks, Askerums och Gröndalens
gemensamma marker, färglagt i gult. Bågvik ritas här som tre gårdar,
Askerum som två. Gröndalen fick inte någon gårdssymbol, men visas med
en liten cirkel intill Vivassens strand.

 

Utblick över Bågviks åkermark och gamla bytomt med Bågvikens
vattenspegel i bakgrunden.
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Stenbet, en utskiftad gård söder om stora vägen i Bågvik.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Askerum-Bågvik är värderat som klass 3 (högt bevarande värde) i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Bågviks bytomter
Loftahammars socken

Kärnområde Bågviks bytomter, vid Bågvikens innersta del, byggs upp av två olikåldriga bytomter samt det
öppna odlingslandskapet mellan dem. Kärnområdet utgör del av det större huvudområdet Bågvik-
Askerum.

Uppdelning av gårdar skapade nytt byläge vid höjden
Antalet invånare i Sverige ökade under 1700-talet. Fler behövde försörjas och gårdarna delades för att ge
söner och döttrar deras arvslotter. En gård kallades för hemman och delningen av gårdar kallades
hemmansklyvning. Den nya gården försågs med nya byggnader, oftast inne i byn. Men i Gamla Bågvik
fick man inte plats. Man ville inte offra den goda jordbruksmarken genom att bebygga den. Ett nytt byläge
skapades i stället vid en höjd söder om den gamla byn. Den nya byn låg vid landsvägen och här
ordnades på 1840-talet med gästgiveri och skjutshåll för resande. Det finns flera äldre hus i båda
bymiljöerna; några av mangårdsbyggnaderna är troligen uppförda före 1850. Fina, äldre detaljer berättar
om den tid då husen byggdes.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Två olikåldriga bylägen, båda med radbyns tomt- och byggnadsstruktur. Traditionell
bebyggelse, med mangårdsbyggnader tillkomna före 1850. Karaktäristiska lokala
detaljer som bland annat lockpanel och lunettfönster.

Det brukade landskapet Tydligt agrart sammanhang som binder samman de olika bytomterna.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Bågvik, med sina två bytomter, är en kulturmiljö med högt kulturhistoriskt värde. De båda tomterna
illustrerar hur den kraftiga befolkningsutvecklingen från slutet av 1700-talet ledde till en utflyttning av
gårdar redan innan det tvingande laga skiftet. Båda bytomterna har en utläsbar radbystruktur, som dock
tydligast syns i den gamla byn där antalet gårdar varit fler. Respektive byläge visar också på olika fördelar
genom sin lokalisering. Bågviks gamla by har åkrar i södersluttning och närhet till Bågvikens fiske och
färdväg. Den nya byn Sörby ligger vid den stora kyrkvägen, som säkert förbättrats och blivit mer trafikerad
då byläget tillkom. Bebyggelsen på båda bytomterna, med många bostadshus från omkring 1800-talets
mitt eller äldre, är genomgående traditionell och med en förhållandevis välbevarad historisk karaktär.

I Gamla Bågvik står fyra äldre mangårdsbyggnader, vilka alla vänder sina gavlar mot bygatan.
Upprepningen ger en tydlighet åt strukturen och vittnar sannolikt om den utrymmesbrist som fanns i byn
innan laga skifte. Det tog helt enkelt mindre plats att lägga husen i de långsmala gårdstomternas
längdriktning. Tre av gårdarna har tillhörande ekonomibyggnader, varav två med ladugårdarna förlagda
mot sjön. På den plats där ladugårdarna ligger, låg tidigare de flesta ekonomibyggnaderna i äldre tid. De
som idag finns visar alltså på byns äldre struktur och är därför viktiga att bevara. Med sina stora tegeltak
utgör de ett viktigt inslag i miljön. Ett av boningshusen, ”Lovisero”, tycks inte ha fungerat som
brukningsenhet under 1900-talet. I radbyn finns även en obebyggd tomt, som möjligen aldrig byggts upp
efter laga skifte. Det är positivt att denna yta inte tillåtits att växa igen. Byns mangårdsbyggnader är
enkel- eller parstugor i 11⁄2-2 våningar. De har förändrats i olika omgångar, men inte mer än att det ännu
är lätt att utläsa de äldre husens grundformer och proportioner. Lockpaneler, lunettfönster och
snickeridetaljer visar på att husen är äldre. På den södra gården byggdes ett nytt boningshus på 1950-
talet, men kvar står även föregångaren, med stark historisk karaktär och höga äkthetsvärden.

I Sörby är de stora ekonomibyggnaderna viktiga för läsbarheten av tomternas struktur. När gårdarna
flyttades hit vände man den gamla byn ”ryggen”. Boningshusen lades vid stora vägen och
ekonomibyggnaderna mot vägen till Gamla Bågvik. Då laga skifte genomförts kvarstod två gårdar. Den
norra gården har en mangårdsbyggnad i traditionell modell, det vill säga en variant av en tvåvånings
enkelstuga. Den södra har karaktären av att vara uppförd i slutet av 1800-talet eller under det tidiga 1900-
talet. Omkring 1840 blev Bågvik gästgiveri- och skjutshållsort, från 1880 enbart skjutsstation. Denna
service förlades inledningsvis till Sörby, men in på 1900-talet tycks skjutsstationen i olika perioder ha legat
både i Gamla Bågvik och vid utskiftade gårdar. Skjutsväsendet upphörde vid mitten av 1930-talet. Under
1900-talets första hälft fanns även en skola i Bågvik. Byggnaden finns ännu kvar invid stora vägen.

Det brukade landskapet

Under 1900-talet har Loftahammar växt fram som samhälle. Kärnområdet Bågviks bytomter ligger idag i
tätortens utkant. Trots detta finns en bevarad historisk karaktär på de båda bytomterna samt ett bevarat
agrart sammanhang mellan dem som är viktigt att bevara.

I en socken där de flesta byar haft ont om odlingsvärd jord har Bågvik varit en by med ovanligt
gynnsamma odlingsförutsättningar och jordbruket har kunnat bära ett stort invånarantal.
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Den äldre mangårdsbyggnaden på gården ”Hörnet” i Gamla Bågvik, kan
idag bara skymtas bakom syrenhäcken. Huset är, genom sin ålder och sitt
bevarade historiska skick, särskilt kulturhistoriskt värdefullt och av intresse
för en byggnadsantikvarisk undersökning/dokumentation.

 

Utsnitt ur laga skifteskarta över Bågvik från år 1853. Dagens vägar och
bebyggelse har lagts in i vitt på kartan för att underlätta orientering och
jämförelse. Flera av de idag befintliga boningshusen i Bågvik tycks ha
funnits vid tiden.

”Berget”, den norra gården i Gamla Bågvik.

 

Ekonomibyggnader till "Berget".

53



Lovisero, Gamla Bågvik.

 

Mangårdsbyggnad i Gamla Bågvik.

”Hörnet”, nya och gamla manbyggnaden.

 

”Hörnets” ladugård.

Äldre mangårdsbyggnad i Sörby.

 

Yngre mangårdsbyggnad i Sörby.
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Stora vägen förbi Sörby.

 

Loge och ladugårdar i Sörby, vägen mot gamla byn.
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Huvudområde Bjursund
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/Hm8X0.

Huvudområde Bjursund omfattar de centrala ägorna kring Bjursunds säteri samt sundet
mellan Loftahammar och det innanför liggande fastlandet. Huvudområdet innehåller ett
kärnområde kring säteriets gårdsmiljö.

Bron vid inloppet till Syrsan
Norra Tjusts sprickdalslandskap gör att havsvikarna når långt in i landet. En av de största och
viktigaste vikarna är Syrsan. Viken når havet vid den lilla fjärden som kallas Bårlösen. Vid
inloppet ligger Bjursund. Länge fick man ta färjan över sundet men 1983 stod Bjursundsbron
klar. Större lastfartyg kunde då inte längre gå in i Syrsan och verksamheten vid Helgenäs
hamn upphörde. Under färjeepoken var Bjursund en mötesplats. I dag är bron och
landsvägen från Lofta den viktigaste vägen till Loftahammar.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Bjursunds säteri (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Bjursund ligger på den kuperade, bergiga och skogsklädda halvö som skjuter ut söder om Loftahammar. I
väster åtskiljs halvön från det innanför liggande fastlandet av ett sund som uppenbarligen givit namn åt
byn/gården. Bjur är gammalsvenska för bäver. Sundet utgör inlopp till Östersjöviken Syrsan som tränger
djupt in i landet. Bjursunds säteris speciella läge för genast tankarna till att lokaliseringen kan ha haft en
strategisk betydelse. Gårdens läge kontrollerade farleden in i viken. Sundet har inte bara varit en farled
för sjöfarten in mot Vinäs och Edsbruk, utan även en mötesplats för trafiken mellan Loftahammars
skärgård och sockencentrumet Lofta samt det övriga fastlandet.

Sundet är så brett att det räknas som egen liten fjärd, Bårlösen, men i norr skjuter ett par uddar ut som för
de båda stränderna närmare varandra och i söder finns Strömsholmen som en brygga i sundet. Innan
1983, då Bjursundsbron byggdes, trafikerades sundet med färja. Uppgifter finns om att färjan i äldre tid
gick mellan Lusthusudden och Gunleudd. Under 1800-talet skall den ha flyttats till sundets södra del,
varvid färjkarlen bosatte sig på Strömsholmen, som tillhörde Bjursunds säteris ägor. Där uppfördes
färjekarlsvillan ”Lugnet” år 1926. Bjursunds färjeläge var under lång tid en träffpunkt. Landsvägen mellan
Lofta och Loftahammar över säteriets ägor är ännu idag en viktig trafikled.

Bjursunds säteri är den enda riktigt gamla herrgården som funnits i Loftahammars socken. Under 1500-
talet fanns här en by om tre till fem frälsehemman, men i början av 1600-talet (före 1631) gjordes
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Bjursund till en skattebefriad och ståndsmässigt bebyggd adelsgård, ett så kallat säteri. Säteriets
huvudbyggnad uppfördes redan på 1600-talet, vilket gör den till en av de äldre herrgårdsbyggnaderna i
en region där denna byggnadstyp är vanlig.

Många gårdar i omlandet har naturligtvis legat under säteriet. Bjursunds egna historiska ägor sträcker sig
ungefär tre kilometer mot sydost från gårdscentrum. Jordbruksmarken har dock varit begränsad till de
oregelbundna sänkorna mellan bergshöjderna och någon expansion har inte varit möjlig. Utbredningen av
skog respektive öppen mark har därmed en kontinuitet åtminstone sedan 1600-talet, men i vanlig ordning
har åkerarealen utökats på bekostnad av ängsmarken från slutet av 1700-talet och under 1800-talet.
Landskapet har också styrt vägdragningar och bebyggelselägen som alltså också har en lång kontinuitet.

På Bjursunds marker finns en stark koncentration av fornlämningar i söder, utanför huvudområdet, med
bronsåldersboplatser och gravfält. Inom huvudområdet har bara en förhistorisk miljö konstaterats. Den
ligger ungefär 500 meter västsydväst om säteriets huvudbyggnad och utgörs av ett gravfält (L1957:3377)
med 30 gravar: 18 runda fyllda stensättningar, 9 högar, 2 treuddar och 1 skeppsformig stensättning.

Utsnitt ur karta över Bjursunds säteri från 1691.

 

Entrén till huvudbyggnaden från söder.

Vy från huvudbyggnaden med björkallén mot gårdens ekonomibyggnader.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Bjursunds säteri är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Bjursund
Loftahammars socken

Kärnområde Bjursunds säteri omfattar gårdens brukningscentrum, det vill säga herrgårdens byggnader
med park och det närmast omgivande kulturlandskapet. Området ingår i huvudområde Bjursund.

Herrgård med 1600-talskaraktär
Bjursunds säteri är från 1600-talet. Mangårdsbyggnaden har drag av 1600-talets karolinerstil med stora,
brutna takfall och delar av taket är spånklätt. Men låt dig inte luras – huset fick sitt nuvarande utseende så
sent som på 1800-talet! Flera av gårdens ekonomibyggnader är också i samma stil. De är byggda i början
av 1900-talet när den nationalromantiska stilen fick arkitekter att se bakåt och ta upp element som hade
varit vanliga under tidigare epoker. Gårdens läge, på höjden vid inloppet till havsviken Syrsan, har gett
gårdens ägare kontroll över trafiken i sundet. Norr om gårdsmiljön ligger Lusthusudden där det passande
nog finns ett litet lusthus. Innan färjeförbindelsen över Bjursund kom till, gick färjan mellan Gunleudd och
Lusthusudden.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Komplex miljö med ett stort antal byggnader med olika funktioner. Ovanligt väl
sammanhållen gårdsbild. Huvudbyggnaden med bevarad 1600-tals karaktär.

Byggnads-traditionen
Huvudbyggnad i karolinsk stil, byggnader i nationalromantisk stil, regionala drag som
foderlösa fönster och breda locklister, traditionell färgsättning i rött, svart och gult.

Sjöfart och kustnäringar
Gårdens läge vid inloppet till viken Syrsan som varit en viktig farled. Lusthusudden som
äldre färjeläge.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Herrgårdsbygden

Bjursunds säteriet är en rikt sammansatt kulturmiljö som i sina huvuddrag uppvisar en stark kontinuitet
sedan 1600-talet, men som framförallt återspeglar det tidiga 1900-talets nationalromantiska ideal.
Huvudbyggnaden är en av få herrgårdar i regionen som ännu har 1600-talsprägel. Bland gårdens övriga
byggnader finns flera som har ett enskilt högt kulturhistoriskt värde, många av dem på grund sina höga
äkthetsvärden i kombination med nationalromantisk arkitektur av hög kvalitet. Gårdens byggnadsbestånd
visar olika delar av driften av en historisk storgård och visar hur platsens speciella topografi utnyttjats för
att ge både praktiska och estetiska fördelar. Byggnaderna samverkar med det omgivande pastorala,
vattenpräglade landskapet till en helhetsmiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Redan i den äldsta kartan över Bjursund, från slutet av 1600-talet, har gården den nuvarande
dispositionen med ladugården förlagd till den landsvägsnära höjden i söder och med mangården på
höjden i norr intill Bågvikens strand. Den spikraka uppfarten till huvudbyggnaden, idag kantad av en
björkallé, går över dalen mellan höjderna och ger en effektfull entré mot den högt belägna
huvudbyggnaden. Vägen var på 1600-talet förstärkt med en kavelbro, en träbrygga, över den sanka
ängsmarken.

Genom sin långa historia har byggnadsbeståndet vid Bjursund hunnit växla skepnad och skick många
gånger, men dagens gårdsbild präglas av en genomgripande omgestaltning som gjordes i slutet av 1910-
talet, sedan kapten Erik Beckman förvärvat herrgården. Beckman lät uppföra många nya hus, men
renoverade och moderniserade även gårdens äldre byggnader.

På 1960-talet såldes Bjursunds gård till Linköpings kommun som lät riva en del byggnader och arrendera
ut jordbruket. Huvudbyggnaden ställdes om till vandrarhem, vilket naturligtvis påverkade interiören
kraftigt. Sedan gården fungerat som vandrarhem i ett par decennier, kom den åter i privat ägo vid mitten
av 1990-talet. De nuvarande ägarna, som innehaft gården sedan dess, har renoverat i stort sett alla hus
och återfört huvudbyggnaden till historiskt skick.

Byggnadstraditionen

Byggnaderna vid Bjursunds säteri präglas av huvudbyggnaden i karolinsk stil och av ett flertal
ekonomibyggnader och arbetarbostäder i nationalromantisk stil.

Huvudbyggnaden präglas av 1600-talets karolinerstil men exakt när den uppfördes och hur den
ursprungligen såg ut vet vi inte idag. Spår i byggnaden kanske kan berätta om detta. Den betraktas ändå
som en byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är i en våning och bevarad från
1600-talet, men något förlängd och försedd med fasta flyglar under 1700-talet. I samband med detta fick
sannolikt fasaderna sin ljusa revetering, från att tidigare ha varit klädda med rödfärgad panel. Det höga
brutna taket ger genom sin resning och det nedre takfallets ekspån ännu en karolinsk prägel åt
byggnaden. Det nuvarande taket har dock troligen tillkommit i början av 1800-talet. Tidigare fanns även
två fristående flygelbyggnader framför huvudbyggnaden, samt två paviljonger som flankerade infarten till
gårdsplanen, men dessa byggnader revs under slutet av 1800-talet. En av flyglarna sparades dock och
flyttades till ladugården och ändrades till arbetarbostad. På höjden sydost om huvudbyggnaden står en
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spånklädd väderkvarn av holländsk typ, uppförd 1784. Gårdens natursköna läge har naturligtvis alltid varit
en tillgång och åtminstone sedan mitten av 1800-talet leder en liten väg ut till ett lusthus på
Lusthusudden.

Det tidiga 1900-talets arkitektur blickade bakåt. I en tid med förhärskande nationalromantiska ideal tog
gårdens dåvarande ägare kapen Erik Beckman fasta på gårdens historia och huvudbyggnadens
karolinerkaraktär då byggnadsbeståndet förnyades. Väster om huvudbyggnaden uppfördes ett stall och
en verkstadsbyggnad med höga säteritak, det vill säga den typ av tak som i äldre tid var förbehållna
säteriernas huvudbyggnader. Flera nya arbetarbostäder, bland annat trädgårdsmästarbostaden,
uppfördes under Beckmans tid och på dessa byggnader märks för tiden typiska förstukvistar i ”
allmogestil”. Gårdens byggnader tar också i sina detaljer upp regionala drag som foderlösa fönster och
fasadpaneler med så breda locklister att de närmar sig lockbrädor. Den enhetliga färgsättningen i falurött
med svarta knutar och ockragula snickerier, håller samman miljön och understryker den
nationalromantiska prägeln.

Sjöfart och kustnäringar

Bjursunds läge vid inloppet till havsviken Syrsan har varit en viktig förutsättning för gårdens etablering.
Här har man kunnat kontrollera sjöfarten och exporten av varor från området. Det är en placering i
landskapet som signalerar makt. Platsen var en knutpunkt för transporter till lands och till sjöss. Även
människor behövde transporteras över vattnet och mellan Lusthusudden och Gunleudd ska det har
funnits färjförbindelse.

Bjusunds huvudbyggnad.

 

Lusthuset på Lusthusudden.
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Stallet.

 

Ekonomibyggnad, verkstad.

Utsnitt ur 1854 års karta med dagens vägar och byggnader inlagda i vitt för
att underlätta orientering och jämförelse. Kartöverlägget visar att
huvudbyggnaden och lusthuset är de enda byggnader som finns kvar från
denna tid, såtillvida de inte flyttats.

 

Vy från björkallén med trädgårdsmästarbostaden i fonden.
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Holländarkvarnen.
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Huvudområde Blackstad-Rörsberg
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/198bn00.

Huvudområde Blackstad-Rörsberg sträcker sig från det agrara landskapet norr om Rörsberg
till byn Dalbo i söder. Inom huvudområdet finns ett kärnområde som omfattar Blackstads
kyrkby med närliggande bebyggelse.

Sockencentrum i bördigt inland
Vid Blackstad öppnar sig skogen för ett vidsträckt odlingslandskap. Gravrösen och högar
vittnar om att här har människor bott sedan järnåldern. Bördig odlingsmark, vattendrag och
sjöar gjorde området idealiskt för de människor som sökte sig till Tjusts skogsbygder. Inom
huvudområdet ligger förutom Blackstad byarna Rörsberg, Lörstad, Dövestad och Backeby.
Där vägarna möts har ett sockencentrum med rötter i medeltiden vuxit fram. Där service och
arbeten fanns valde människor att slå sig ner.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Blackstad kyrkby (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Blackstad och Rörsberg ligger mitt i en uppodlad dalgång. Genom området flyter ett större vattendrag och
det finns några mindre sjöar. Odlingslandskapet norr om Blackstad är mera storskaligt brukat med större
fält. Här finns också få åkerholmar och andra odlingshinder. Söder om vägen är landskapet mera
uppbrutet med skogsdungar och åkerholmar. Dalgångens åkerlandskap omges av skogsklädda höjder.
Den agrara prägeln är en viktig del av huvudområdets karaktär.

Ser man till fornlämningsbilden i området märks en markant koncentration av gravar och gravfält i
Blackstad och Lörstads omedelbara närhet. I området finns närmare 140 registrerade gravar fördelade på
fem gravfält. I de resterande delarna av huvudområdet finns endast tre ensamliggande gravar i form av
stensättningar. Områdets övriga lämningar utgörs av fyndplatser för slagg, en kolbotten och
bebyggelselämningar från historisk tid. I området finns också enstaka lösfynd av stenyxor som berättar
om en tidig etablering i området.

Inom huvudområdet ligger byarna Blackstad, Backeby, Dövestad, Lörstad och Rörsberg. Av dessa har
Rörsberg det äldsta skriftliga belägget från 1385, Dövestad 1458, Lörstad 1480, Blackstad 1506 och
Backeby 1644. Fornlämningarna vid bland annat vid Lundsbacke har alltså en kontinuitet in i medeltiden.

Funktionen som ett brukat jordbrukslandskap är gammal men hur markerna använts och hur de sett ut
har förändrats. En viktig förändring är utdikningen. Vatten har på olika sätt letts bort ur landskapet för att
öka andelen odlingsmark. Ett större projekt inom huvudområdet påbörjades 1904 då Lillsjön avvattnades.
Projektet förefaller inte ha blivit helt lyckat. På den ekonomiska kartan från 1940-talet syns sjön
fortfarande som en mindre vattenspegel. Den nya marken har inte kunnat brukas som åker men troligen
har man här haft slåtter och bete. Området var dock för sankt och på den ekonomiska kartan från 1970-
talet är det markerat som en våtmark vilket det också är idag.
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En jämförelse mellan de båda ekonomiska kartorna och dagens landskap visar att området har
genomgått de landskapsförändring som pågått sedan mitten av 1900-talet. Det handlar om en
storskaligare drift där åkrar lagts samman till större enheter och åkerholmar och andra hinder tagits bort,
men också om att vissa marker har övergivits. Huvudområdets centrum, den odlade dalgången, har
påverkats i mindre omfattning men i ytterområdena där skogen tar vid har mindre åkrar eller delar av
åkrar övergivits.

Blackstad ligger vid en vägkorsning. Här möts vägarna mot Hummelstad, Vimmerby, Odensvi och
Blackstad. Vägarna är gamla kommunikationsleder och platsen där de möts har blivit en viktig mötesplats
och bosättning. Den här platsen har under medeltiden utvecklats till ett centrum med de olika
servicefunktioner som bör finnas. Här har också under 1900-talet etablerats ett litet samhälle med
bostäder och service som har sin grund i kyrkplatsens institutioner men därefter byggts på med handel
och service. Samhället sträcker sig främst utmed vägen mellan Gamleby och Vimmerby och bryter av
dalgångens jordbrukslandskap.

Ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet

 

Ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
Huvudområde: Blackstad-Rörsberg

1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och
vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av Kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
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5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Blackstad-Rörsberg-Lörstad-Dövestad är värderat som klass 2 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Blackstad kyrkby
Blackstad socken

Kärnområdet Blackstad kyrkby sträcker sig från vägkorset i sydväst där vägarna mot Vimmerby,
Hummelstad och Hallingeberg möts, utmed vägen mot Hallingeberg fram till Lörstad i nordost.

Kyrkplatsen vid järnåldersgravfältet
Ett stort gravfält från järnåldern, en ruin efter medeltidskyrkan som revs på 1700-talet, dagens kyrkplats
med skola, ålderdomshem och prästgård, hus för handel, industrier och service, gårdar och
villabebyggelse från 1900-talet. I Blackstad finns spåren av över 1000 år av människors liv. Här möts
vägarna från socknens avlägsna skogsbyar. Hit har människor kommit för att uträtta ärenden, träffas och
umgås. Det påkostade sparbankshuset vittnar om framtidstron på orten i början av 1900-talet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum bestående av kyrka, prästgård, skolbyggnader, ålderdomshem, affär,
brandstation, bank, mindre industrier, samlad villabebyggelse från 1900-talet,
hembygdspark, bygdegård, vägkorsningar och vägar.

Det förhistoriska landskapet Järnåldersgravfältet Lundsbacke, gravar, gravfält, kyrkoruin.

Byggnadstraditionen
Avläsbar funktion, stildrag representativa för respektive stil, västerviksrevetering,
verandor med snickarglädje.

Det brukade landskapet Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Mötesplatser

Kyrkplatsen från 1790-talet med närheten till kyrkoruinen från medeltiden berättar om Blackstads roll som
sockencentrum sedan lång tid tillbaka. Genom järnåldersgravfältet kan kontinuiteten spåras ända ner i
järnåldern. Förutom kyrkoruinen, dagens kyrka och kyrkogård finns vid kyrkplatsen också före detta skola,
ålderdomshem och i nära anslutning prästgård och skolbyggnad från 1954. De offentliga byggnaderna
utmärker sig genom sin storlek och utformning och visar på kyrkplatsens betydelse. Som socknens
centrum har det i Blackstad även funnits annan typ av service som har dragits till platsen. Tillsammans
förstärker de berättelsen om Blackstad som ett centrum på landsbygden. Dessa byggnader är
brandstationen, bankhuset, affärslokalen, hembygdsparken och bygdegården. De är alla
märkesbyggnader som genom sin utformning berättar om byggnadernas funktion.

Ett sockencentrum har ofta uppstått på grund av att det varit en plats där det varit lätt för människor att
mötas. Hit har vägar dragits och i Blackstad är det tydligt. Vid Blackstad möts flera vägar som binder
samman kyrkplatsen med byarna i omlandet. Den idag största och mest betydelsefulla vägen är vägen
mellan Gamleby och Vimmerby. De viktigaste vägarna är idag belagda med asfalt och de skarpaste
kurvorna har rätats ut. Bebyggelsen ligger idag till stor del samlad utmed de större vägarna.

Det förhistoriska landskapet

De bevarade fornlämningarna visar på kontinuiteten i landskapet och berättar om Blackstads långa
historia. Nordost om kyrkan i Blackstad finns ett stort gravfält, Lundsbacke gravfält (L1959:7592) med
närmare 90 säkra gravar. Gravarna utgörs huvudsakligen av högar och runda stensättningar, men det
ingår även enstaka rektangulära stensättningar och treuddar. I slutet på 1800-talet undersöktes några av
gravarna och visade sig innehålla bland annat nitar och brynen. Gravarna daterades till perioden
vendeltid-vikingatid. I villabebyggelsen söder om gravfältet finns en ensamliggande gravhög
(L1959:7886) vilket ger en indikation om att gravfältet möjligen haft en vidare utbredning tidigare. Drygt
150 meter sydväst om gravfältet ligger Blackstads tidigare post- och bankhus. Vid byggnationen på 1920-
talet påträffades ett fragmentariskt glasögonspänne daterat till yngre bronsålder (L1959:6343). I
anslutning till detta har det också hittats en slipad grönstensyxa (L1959:6364). Dateringen är osäker men
det topografiska läget gör en datering till bondestenålder sannolik. I anslutning till Lörstad och Lilla
Lörstad ligger fyra gravfält med ett drygt 40-tal gravar (L1959:6772, 7607, 8197, 7807). Nära gravfälten
finns ett flertal fornlämningsliknande bildningar som skulle kunna antyda att antalet gravar i själva verket
är något högre. Det är också möjligt att de tre södra gravfälten ursprungligen utgjort ett
sammanhängande gravfält. Gravformerna på gravfälten utgörs av 18 högar och 26 runda stensättningar,
vilket pekar på en datering som är samtida med det stora gravfältet vid Lundsbacke.

Byggnadstraditionen

De offentliga byggnadernas funktioner, tidigare eller nuvarande, är avläsbara i byggnaderna. De äldsta
byggnaderna, det äldre skolhuset, ålderdomshemmet och prästgården, är byggda av trä med
halvvalmade tak. Byggnaderna i anslutning till kyrkan har idag taken belagda med korrugerad plåt medan
prästgården har ett rött tegeltak. Alla tre har fasader klädda med locklistpanel och målade med oljefärg i
olika gula kulörer med snickerier i vitt. Före detta skolan är idag församlingshem medan övriga används
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som bostäder. Den nuvarande skolan från 1954 är byggd i sten med putsade fasader i gult och flacka
sadeltak belagda med rött tegel. I anslutning till kyrkplatsen ligger också Blackstad hembygdsgård med
en liten samling av äldre byggnader som flyttats till platsen. Dessa är målade med röd slamfärg och
snickerier i vitt, gult eller svart. Taken är belagda med rött en- eller tvåkupigt tegel. Övriga offentliga
byggnader, brandstationen, affärslokalen, bankhuset och bygdegården, är uppförda vid olika tider.
Material och utformning varierar dels på grund av när de byggdes, dels på grund av deras skiftande
funktioner. Mest framträdande av dessa byggnader är bankhuset från 1931 som är en verklig
märkesbyggnad för Blackstad.

Kring Blackstad finns en blandad bostadsbebyggelse som visar på platsens utveckling från en agrart
präglad miljö med byar och gårdar till det sena 1900-talets villabebyggelse. Inom kärnområdet finns
exempel på agrar bebyggelse från 1800-talet, sekelskiftesvillor med tidstypiska verandor dekorerade med
snickarglädje, funkis från 1900-talets mitt och 1970-talets villor med tidstypisk joddlarbalkong. De olika
tiderna ligger relativt väl samlade på olika platser inom kärnområdet. Gårdsmiljöerna ligger framförallt
spridda inom huvudområdet men några av dem ligger också inom kärnområdet. Utformningen varierar
beroende på när mangårdsbyggnaden uppfördes. Gårdarna inom kärnområdet är större gårdar med
aktiva jordbruk och ekonomibyggnaderna är storskaligt moderna. Sekelskiftesvillorna är samlade öster
om kyrkplatsen utmed vägen mellan Gamleby och Vimmerby. Förutom de utmärkande verandorna omges
de av stora trädgårdar med äldre fruktträd och stora hamlade lövträd som skärmar av mot vägen.
Bebyggelsen från 1900-talets mitt representeras av flera olika stilar – 1920-talsklassicism med brutna tak,
ljus, putsad funkis och symmetriska enplanshus. De finns framförallt i området vid korsningen där
vägarna mot Hummelstad, Vimmerby och Hallingeberg möts. Mellan kyrkan och skolan från 1954 ligger
ett villakvarter från 1970-talet. Flera har den tidstypiska joddlarbalkongen och taken belagda med svart
betongtegel. Öster om skolan ligger ett litet område med radhus i en våning som tillkom i slutet av 1970-
och början av 1980-talet. Material och färgsättning varierar. Den samlade bebyggelsen bildar idag en
barriär mellan odlingslandskapet norr och söder om Gamleby-Vimmerbyvägen.

Det brukade landskapet

Kärnområdet ligger i det öppna odlingslandskap vars utveckling beskrivs i huvudområdesbeskrivningen.
Det brukade landskapet bildar fond till miljön i Blackstad och förbinder dåtid och nutid.

Kyrkoruinen i Blackstad

 

Blackstad kyrka från väster.
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Kyrkskolan som byggdes 1906.

 

Ålderdomshemmet vid kyrkan byggt 1912.

Prästgården i Blackstad troligen byggd på 1920-talet.

 

Blackstad Sparbank byggd 1931.

Den gula skolbyggnaden i Blackstad uppfördes 1953-1954.

 

Brandstationen från 1943.
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Hallingebergsvägen mot väster. Till höger om vägen några av de villor som
byggdes åren efter sekelskiftet 1900.

 

Korsningen med vägar mot Hummelstad, Vimmerby och Hallingeberg.

Bebyggelse utmed vägen mot Vimmerby. Huset närmast i bild uppfördes
1939.

 

Den före detta speceri – och diverseaffären byggd 1946 är nu café och
bensinstation. Huset har ett mönster i putsstrukturen. Att dekorera
putsytorna på olika sätt är en företeelse, kallad västerviksrevetering, som
förekommer i den här delen av Västerviks kommun och in i delar av
Vimmerby kommun.

Nordost om Blackstad kyrka ligger det stora gravfältet Lundsbacke med en
tydlig kronologisk tyngdpunkt i yngre järnålder. I slutet av 1800-talet
undersöktes några av gravarna och kunde knytas till vendeltid och
vikingatid 550–1050 e.Kr.

 

Bitvis ligger gravarna tätt vid gravfältet på Lundsbacke.
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Huvudområde Blankaholm-Solstadström
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/Gqa4j.

Huvudområde Blankaholm-Solstadström ligger invid Blankaviken, på gränsen mellan
Västerviks och Oskarshamns kommuner. Inom huvudområdet finns de två kärnområdena
Blankaholm samt Solstadström. Området Solstads koppargruva utgör också riksintresse H87
för kulturmiljövården.

Kustsamhällen på gränsen mellan Västervik och Oskarshamn

De två små kustsamhällena Blankaholm och Solstadström ligger på gränsen mellan
Västerviks och Oskarshamns kommuner. Kommungränsen går mitt i vattendraget
Solstadströmmen och delar av Solstadström ligger på båda sidorna. Solstadström är den
gamla hamnen medan Blankaholm blev det sena 1800-talets nya industrisamhälle. Båda
orterna har vattnet att tacka för sin uppkomst. Många av de långsträckta vattendrag som följer
Tjusts sprickdalslandskap in i landet mynnar nära de två orterna. Före bilismens genombrott
var dessa vattendrag viktiga transportleder. Timmer, sten och jordbruksprodukter flottades hit
från inlandet för att sedan skeppas vidare ut i världen.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

©Lantmäteriet
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Kärnområde Blankaholm (link available only in online story)
Kärnområde Solstadström (link available only in online story)

77



Beskrivning av huvudområdet
Blankaholms och Solstadströms historia hänger intimt samman. Gemensamt är orienteringen utmed
Östersjön. Inom huvudområdet finns idag flera kulturhistoriskt intressanta platser och lämningar efter
hamnar, varv, sågverk och glasbruk.

Naturen som påverkat områdets förutsättningar, karaktär och historia utgörs av ett kuperat moränbundet
kustlandskap, med stora inslag av berg i dagen och uppodlade dalgångar. Den bitvis kraftigt kuperade
terrängen har många höga bergknallar, med en ovanligt markant koncentration av stensättningar och
rösen, varav flera är järn- eller bronsåldersgravar. Redan på 1400-talet lär gruvdrift ha förekommit vid
Solstad gruva som ligger sydost om Solstadström och utanför huvudområdet eftersom platsen ligger inom
Oskarshamns kommun.

Orten Solstadström ligger på båda sidor om den smala Solstad ström, som förbinder sjön Maren med
Blankaviken i Östersjön. Strömmen bildar också gräns mellan två socknar och två kommuner - Hjorteds
socken i Västerviks kommun på västra sidan och Misterhults socken i Oskarshamns kommun på den
östra. Marströmmen är ett omfattande vattensystem. Det har i alla tider varit en mycket viktig
kommunikationsled med förgreningar från kusten långt in i landet. Där Marströmmen mynnar ut i
Östersjön ligger den lilla ön Blankaholme, precis utanför Solstadström. På holmen finns lämningar av
grävda terrasser, husgrunder, rester av medeltida pålar i vattnet med mera. I fornsök är lämningarna
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registrerade som en borg (L1957:8366). Holmens geografiska placering mitt i mynningen utgör ett
strategiskt läge som antyder att ön fungerat som en försvarsanläggning. Från tidigt 1600-tal var Bjurvik,
en bit in i landet, en köping på Marens västra sida. Anläggningarna på Blanka holme kan ha fungerat som
en spärr vid Marstömmens mynning. På grund av landhöjningen som omöjliggjorde för större båtar att gå
in till Bjurvik upphörde verksamheten vid köpingen. Kanske var det Bjurviks tillbakagång som gjorde det
möjligt för Solstadström att utvecklas istället. Under 1700-talet utvecklades Solstadström till en
lastageplats.

Solstadström ligger på säteriet Blankas marker. I början av 1500-talet fanns fyra gårdar i området – ett
frälsehemman vid det nuvarande säteriets gårdsmiljö och tre skattehemman där samhället Blankaholm
idag ligger. 1656 lät dåvarande ägaren Christian Zelow bilda ett säteri av de fyra gårdarna. Säteriet fick
namnet Blanka men kallades också Blankaholm. Namnet Blankaholm är starkt förknippat med det stora
sågverk som växte fram här under 1800-talet. Industrin startades 1888 av Gustaf Emil Broms. Läget vid
Marströmmen var idealiskt eftersom timmer kunde flottas från skogarna i inlandet ut till kusten. Sågverket
efterträdde Solstads gruva som industri. Under 1900-talet utvecklades sågverket i Blankaholm till det
största söder om Dalälven. Ett samhälle växte fram. 1946 ödelades anläggningen av en stor brand. Det
återuppbyggdes och ansågs när det stod klart vara södra Sveriges modernaste såg. Verksamheten
bedrevs fram till 1979 då sågverket lades ner.

I början av 1900-talet fick sågverket konkurrens på hemmaplan. 1918 köpte en trävarufirma från Nässjö
Misterhults säteri. Till Misterhults säteri hörde stora skogar som man nu började avverka. 1919 byggdes
ett för tiden modernt sågverk på Notudden vid Blankavikens södra strand. Företaget fick tidigt problem.
Efter försök att rekonstruera verksamheten avvecklades verksamheten 1926. Året därpå inköptes
sågverket av Trävaru AB Norrköpings Exporthyvleri. Sågverkets utrustning överflyttades till
Blankaholmssågen och sågverksbyggnaderna i Solstadström revs.

Ett sågverk generera en hel del spillvirke. Därför anlade företaget från Nässjö också fönsterglasbruket i
Solstadström, nordväst om det nya sågverket. Glasbrukets vedkrävande ugnar eldades med spillvirket.
Efter första världskriget trodde man att efterfrågan på fönsterglas från det krigshärjade Europa skulle bli
stor, men exporten uteblev. Det ledde till en kris för de svenska fönsterglasbruken på grund av vikande
konjunktur och föråldrad teknik. Den manuella planglastillverkningen kunde inte konkurrera med den nya
maskinella tillverkningen. Under 1920- och början av 1930-talet nedlades ett tiotal fönsterglasbruk i
landet. År 1938 fanns bara två fönsterglasproducenter (Oxelösund, Emmaboda) kvar, båda med
maskinell tillverkning. Ägare till glasbruket i Solstadström skiftade under 1920-talet och bruket var i
perioder nedlagt. Senast 1930 var det definitivt slut. Under 1930-talet fick glasbruksbyggnaderna stå och
förfalla. De byggnader som inte rasat av sig själva, skall ha rivits 1946. Lämningarna efter glasbruket
finns registrerade i fornminnesregistret (övrig kulturhistorisk lämning L1958:6228).

Idag finns spåren från olika tider kvar av de olika industriverksamheternas anläggningar samt bostäder
och service som växte fram i deras spår.

79



Kartan från 1943 (flygfotograferad 1941–42) visar det stora sågverket mitt i
Blankaholm, samt den tillhörande rälsen i området. Nordväst om samhället
syns dansbanan samt skolmiljön vid den gamla slingrande vägen (en ny
rakare väg har senare byggts parallellt med denna). Den nya fotbollsplanen
och ett bostadsområde söder om den slingrande vägen syns också. På
udden söder om orten finns en disponentvilla samt en inspektorsbostad.
Säteriet Blanka ligger som idag vid Blankaviken, och söder om Blanka syns
det stora glasbruket samt gatan med tre arbetarbostäder. En bit söder om
glasbruket syns gatan med fler arbetarbostäder, som kallas Höjden. I viken
innanför Blankaholmen ligger Solstadström, på båda sidor strömmen (den
östra sidan i Oskarshamns kommun).
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H 87 för kulturmiljövården. Motivet till riksintresset är

de sammanhängande industrimiljöer med lämningar från mitten av 1700-talet till början av
1900-talet som tillsammans visar på gruvdrift och förädling i en bygd med landets mest
kopparrika berggrund. Sjön Marens betydelse som kommunikationsmiljö för gruvindustrin men
också för dess visuella samband med fornlämningsmiljöerna på kringliggande höjder. Enligt
Miljöbalken skall det skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6
§).

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelseområden enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och Bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Ett område norr om Blankaholmsviken är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Ett område invid östra stranden av Blankaviken är sedan 1973 klassat som naturreservat av
Länsstyrelsen i Kalmar län.

10. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

11. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

12. En dokumentation är önskvärd av den äldre bebyggelsen i tätorten Blankaholm, samt av
glasarbetarbostäderna i Solstadström.
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Kärnområde Blankaholm
Hjorteds socken

Kärnområdet Blankaholm utgörs av platsen för sågverket samt byggnader som har koppling till sågen. I
Blankaholm finns också olika exempel på bevarad bebyggelse från en liten orts framväxt under 1900-talet
och en miljö vid vattnet.

Ett av södra Sveriges största sågverk

Den som besöker Blankaholm i dag anar spåren men det krävs gamla bilder och kartor för att verkligen
förstå vad orten en gång i tiden var. I slutet av 1800-talet grundades här ett sågverk som på så många
andra platser i Kalmar län. Många av dessa förblev små vattendrivna sågverk som lades ner under 1900-
talet. I Blankaholm var förutsättningarna bättre. Genom sprickdalarnas vattenleder kunde man få tillgång
till inlandets timmer. Investerare hade pengar att satsa och det största sågverket söder om Dalälven växte
fram. Efter en förödande brand 1946 byggdes sågen upp igen med den modernaste utrustning som då
fanns att få. Fram till 1979 sågade man i Blankaholm. Sedan var det slut. De flesta av sågverkets
byggnader och anläggningar har rivits men spåren av dem finns kvar. Det gör också det lilla samhälle för
arbetarna som växte fram kring sågverket.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv
Blankaholms sågverk var i mitten av 1900-talet södra Sveriges största och modernaste
sågverk.

Sjöfart och kustnäringar Hamn och olika lämningar efter hamnverksamhet som till exempel bryggor, kajer med

Klass 3

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Industrins landskap

mera. ”Sjömanslängan”.

Det förhistoriska landskapet Brons- och järnåldersgravar på höjdlägen i landskapet.

Byggnadstraditionen
En tidsmässigt varierad bebyggelse som speglar samhällets framväxt från tidigt 1900-
tal till 1970-talet.

Mötesplatser Torget, affären, gästgiveriet, skolan, idrottsplatsen.

Industrins tidevarv

Centralt för kärnområdet Blankaholm är spåren av och berättelserna om det som varit ortens stora
arbetsplats, sågverket, inklusive arbetarbostäder. En stor del av sågverkets anläggningar är idag borta
men de spår som finns kvar är viktiga för samhällets historiska identitet.

Sågverkslämningen utgörs idag av stora ytor med gjutna grunder, många med ingjuten räls, och andra
gjutna fundament och konstruktioner. Byggnader som finns kvar från sågverkets verksamhet är turbinhall,
tvätteri, garage, brukskontor, matsal, ”Sjömanslängan”, inspektorsbostad och två disponentvillor. Även de
flesta bostadshus och villor i Blankaholm har koppling till sågen, eftersom majoriteten varit
sågverksarbetarnas bostäder. Området används idag på nya sätt. Hamnen är en modern fritidshamn, en
trädgård har anlagts i områdets ruiner och plana ytor används till en bangolfbana. Här finns också
tennisbana och caféverksamhet. På så sätt har grunderna/ sågverkslämningen i någon mån införlivats i
dagens användning av området. Platsen för sågverket är idag inte registrerat i fornminnesregistret men
platsen bör finnas registrerad och arbete pågår för att göra det.

Sjöfart och kustnäringar

Östersjöhamn i ett skyddat läge innanför södra Tjusts och Misterhults skärgårdar. Platsen ligger också
nära såväl Marströmmens som Bottorpsströmmen utlopp. Dessa båda vattenleder når långt in i landet
och fungerade, fram till biltrafikens genombrott, som viktiga transportleder såväl in i landet som ut till
kusten. Båda vattenlederna var viktiga flottningsleder och var långt fram under 1900-talet avgörande för
att förse sågverket med timmer. Utan hamn och flottningsleder hade sågverket inte byggts här. Bevarade
kajer och andra anläggningar som visar på hamnverksamheten är viktiga att bevara.

I anslutning till torget ligger en byggnad som kallas ”Sjömanslängan”. Den ska ha fungerat som tillfälligt
boende för fartygsbesättningar men också för sågverksarbetare.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet finns flera registrerade fornlämningar. De visar på att området varit befolkat redan
under sten- och bronsålder. Kärnområdet tangerar i väster ett större område med lämningarna från
bronsålder och äldre järnålder där det finns flera gravar och hällristningar registrerade.

Inom kärnområdet finns en registrerad stenåldersboplats (L1955:3398). Vid en arkeologisk undersökning
2009 framkom rester efter redskapstillverkning i både flinta, kvarts och kvartsit. Det hittades också
gropkeramik, med sin typiska gropdekor. Keramiken visar att platsen varit bebodd av säljägare för runt 5
000 år sedan. I området finns också ett par fyndplatser för enstaka bitar slagen kvarts (L1955:6242,
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L1955:6266), vilka indikerar att det finns fler stenåldersbosättningar. Inom området finns också flera
registrerade gravar och hällristningar, varav flertalet troligen är från bronsåldern (till exempel L1955:3039,
L1955:3963, L1955:6464, L1955:6470, L1955:6472, L1955:3278, L1955:3298, L1958:6616). Rösen
dateras till bronsålder medan stensättningar dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder. Lämningarna
visar att det tidigt funnits människor i området. Närheten till vattnet har varit viktig, både för näringsfång
och kommunikation.

Inom kärnområdet finns också ett antal registreringar av övriga kulturhistoriska lämningar. De utgörs
bland annat av bytomt/gårdstomt (L1955:6469) husgrunder från historisk tid (till exempel L1955:6456),
färdväg (L1955:6473) och en lämning efter en djurfarm (L1955:3359).

Byggnadstraditionen

I samhället finns en villabebyggelse med typiska stildrag och material för den tid då respektive hus
uppfördes. Bebyggelsen visar på samhällets utveckling, behov och framtidstro under olika perioder.

Den äldsta bebyggda miljön inom kärnområdet är Blanka säteri med anor från medeltiden. Den
nuvarande mangårdsbyggnaden är dock från sekelskiftet 1900. Det är en relativt välbevarad byggnad i 1
1⁄2 våningar, uppförd i trä med reveterade fasader och ett sadeltak belagt med lertegel. Fönstren är helt i
trä med sidohängda bågar med spröjsar. På den västra fasaden flankeras entrén av en öppen veranda
med sparsmakad snickarglädje. Fasaderna är målade gula, med vita omfattningar och snickerier. I
gårdsmiljön finns ekonomibyggnader av varierande ålder. De är byggda i trä med fasader målade med
röd slamfärg, vita detaljer och med tegel eller korrugerad plåt på taken.

Inne i samhället Blankaholm finns den äldsta bebyggelsen centralt i samhället i anslutning till torget där
bland annat gästgiveriet, före detta Konsum men numera lanthandel, ”Sjömanslängan”, skola med
lärarbostad samt ett antal privata villor ligger. De här husen uppfördes under 1900-talets första decennier
och bär mer eller mindre tydliga spår av tidens stilar som jugend, nationalromantik och 1920-
talsklassicism. De mest välbevarade har locklistpanel målad med röd slamfärg, har kraftigt markerade
takutsprång samt knutbrädor, fönster, dörrar och verandor som är målade med vit oljefärg. Ett tidstypiskt
stildrag är de brutna taken som ofta täcks av lertegel.

Enstaka exempel på 1930-talets funkisstil finns till exempel utmed Talluddsvägen. Mer framträdande är
1950-1960-talets små villor med fasader i gult eller rött tegel. Denna bebyggelse ligger norr om vägen in i
samhället utmed Lövängsvägen, Stickvägen, Radhusvägen, Hubertusvägen och Ryttarevägen. Flera av
villorna är välbevarade vad gäller fasad- och takmaterial, dörrar, fönster och trädgårdarnas utformning.
Sammantaget utgör de ett tydligt tidsskikt i samhället Blankaholm och visar på den framtidstro som fanns
i samhället ännu under 1950- och 1960-talen.

Mötesplatser

Ett samhälle som Blankaholm blir automatiskt en mötesplats för människor. Arbetstillfällen lockar till
inflyttning och handel och service dras till platsen.

I Blankaholm finns flera platser som av olika anledningar blivit viktiga för såväl boende som besökare.
Torget där affär och gästgiveri ligger än idag är en sådan plats som bevarat sin funktion in i vår tid.
Platsen har lockat såväl boende som besökare på orten. Gästgiveriet fungerade under sågverkstiden
som matställe för arbetare och tjänstemän på sågverket och kallades i folkmun för ”Mojsen”.
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Vid infarten till samhället i väster ligger två generationer av skolbyggnader från 1917 respektive 1956 och
en före detta lärarbostad från 1917. I den yngre skolbyggnaden finns idag förskola och fritis.

Lite längre väster ut, norr om infarten till Blankaholm, finns Folkets Hus och dansbana. Folkets Hus
uppfördes 1931.

Ytterligare en träffpunkt i samhället är idrottsplatsen. Fotbollsplanen Lövskogsvallen stod klar 1929.
Sporthallen stod klar 1975.

Det som idag är Blankaholms gästgiveri kallades ”Mojsen" av folket i
Blankaholm, under den period det fungerade som matsal till träarbetarna
och tjänstemännen vid sågverket. Till höger Konsum. Bild från början av
1950-talet.

 

Gästgiveriet från 1921.

Före detta Konsum, byggt 1915. Vägen och torget finns kvar.

 

Bostadshuset intill ”Sjömanslängan”är ett exempel på välbevarat äldre hus
vid torget i Blankaholm.
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Sjömanslängan”, välbevarat hus vid torget i Blankaholm.

 

Tvätteri och ett traktorgarage, två byggnader som finns kvar efter
sågverksepoken och det brukssamhälle som då fanns.

I Blankaholm finns en bevarad skolmiljö med skolbyggnad och
lärarbostäder från 1917. Dessa är en viktig pusselbit i samhällets och
ortens 1900-talshistoria, socialhistoria och skolhistoria.

 

Skolbyggnad.

Den gamla hamnen används idag främst till sommarturism. Till höger i bild
varvet.

 

Blankaholms sågverk 1930. Foto: Kalmar läns museums arkiv.
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Bilden från 2018 visar hamnen i Blankaholm, med området där sågverket
låg till vänster i bild, med turbinhallen. Mitt i bilden syns varvet. Foto och
copyright: Daniel Bennelid (Svensk Fastighetsförmedling).

 

Hela området är än idag präglad av den rivna sågverksindustrin. På olika
sätt ingår grunderna i dag i livet kring hamnen.

Bevarade gjutna grunder efter sågverksindustrin är omfattande. Ytorna
används idag på nya sätt, kopplade till båt- och friluftsliv.

 

I en del av området har en ny trädgård anlagts. Området har stora ytor av
gjutna grunder och räls. Till höger i bilden syns det gamla sågverkskontoret.

Det finns olika gjutna konstruktioner i det gamla sågverksområdet. Här en
plats för lastning och lossning av virke.

 

Den bevarade turbinhallen är idag den enda bevarade verksbyggnaden
som haft med sågverksindustrin att göra. Till höger i bild gamla
sågverkskontoret. I bilden syns också en del av alla de gjutna ytor som
utgör grunder efter industrin.
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Disponentvillan som ligger kvar inom sågverksområdet (uppförd ca 1900).

 

”Nya disponentvillan” (från 1939) på udden söder om Blankaholm.

Inspektorsbostad

 

Välbevarat bostadshus från sent 1800-tal.

Välbevarat bostadshus från 1920-talet.

 

I Blankaholm finns flera välbevarade bostäder, tidstypiska för sin tid. Här en
vill av 1940-talstyp...
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...och ett hyreshus av 1950-talstyp.

 

Delar av den gamla vägen finns kvar parallellt med den nya vägen.

En av de bergknallar som finns i Blankaholm har än idag namnet kase. Den
har använts som utsiktsplats under lång tid. Idag är det en utflyktsplats.

 

Blanka säteris huvuddbyggnad och trädgård.

Magasin vid Blankaviken.

 

En av säteriets stora ekonomibyggnader.
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Historisk karta från 1815 över säteriet Blanka. Gårdsanläggningen har
herrgårdskaraktär, med olika delar anlagda i axlar, park, stora
ekonomibyggnader och samma sjömagasin som finns kvar än idag.
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Kärnområde Solstadström
Hjorteds socken

Kärnområdet Solstadström utgörs av hamnen/gamla lastageplatsen, platsen för glasbruket samt tre
områden med glasarbetarbostäder. Vid ”Glasbruket” finns tre bevarade arbetarkaserner med tillhörande
miljö av uthus. I området ”Höjden” finns en gata med fem villor för glasarbetare från tidigt 1900-tal med
tillhörande trädgårdar och på ”Glasbacken” finns två större villor.

Koppargruvor, glasbruk och sågverk vid Solstadsströmmen

Från 1630-talet och framåt bröts koppar i gruvorna på Oskarshamnssidan av Solstadströmmen. Gruvan
lades ner 1877. 1919 startades både fönsterglasbruk och sågverk i Solstadström.    Ingen av
verksamheterna blev dock långlivad. Det är i stället som hamn och som Solstadström alltid har haft sin
tryggaste verksamhet. Redan under 1700-talet hade hamnen vuxit fram. Solstadström ersatte då hamnar
och handelsplatser längre in i vattensystemet som på grund av landhöjningen inte längre kunde nås av
mera djupgående fartyg. Än i dag finns en småbåtshamn kvar i Solstadström. Kvar finns också
glasbrukets särpräglade arbetarbostäder med drag av 1920-talets nationalromantiska arkitektur.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv
Lämningar efter två sågverk och ett glasbruk, samt bevarade arbetarbostäder och
andra miljöer av brukskaraktär.

Sjöfart och kustnäringar
Betydande historisk lastage- och hamnplats där Solstad-strömmen anknöt från
inlandets vattenleder ut till Östersjön.

Klass 2

©Lantmäteriet

92



   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Industrins landskap

Byggnadstraditionen Arbetarbostäder i 1910–20-talsstilar, i faluröd - vit färgskala, röda lertegeltak.

Det förhistoriska landskapet Flera boplatser på höjderna norr om lastageplatsen.

Industrins tidevarv

Industrietableringarna i Solstadström var relativt kortlivade men har kommit att prägla det lilla samhällets
utformning och historia.

Mest känt är glasbruket som var ett av de fönsterglasbruk som fanns i landet. Bruket anlades 1919 och
drevs med vissa uppehåll fram till senast 1930. Byggnaderna är rivna och allt som återstår av
verksamhetens lokaler är rester av gjutna cementsocklar, plintar och murverkskonstruktioner av eldfast
tegel. Platsen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning i fornsök (L1958:6228).

Industrins tidevarv, tredje stycket, ändra hela stycket till: Söder om glasbruket låg från 1919 ett sågverk.
Verksamheten var tidvis nedlagd och upphörde helt 1926. En del anlagda konstruktioner utmed
vattenlinjen är dock troligen rester av verksamheten.

Kvar från den korta industriepoken är arbetarbostäderna vid ”Glasbruket”, ”Glasbacken” och ”Höjden”.
Tillsammans med ruinerna av glasbruket och berättelsen som verksamheterna utgör de en viktig del av
Solstadströms historia.

Sjöfart och kustnäringar

Vatten är förutsättningen för Solstadströms samhälle. Den gamla lastageplatsen ligger innanför
Blankaholme där Marströmmen smalnar till ett smalt vattendrag. En hamn och lastageplats ska ha vuxit
fram här under 1700-talet och möjligen är det så som tidigare redogjorts för i beskrivningen att denna
plats ersatte köpingen Bjurvik när landhöjningen begränsade sjöfarten in i strömmen.

Äldre fotografier visar hur vikens stränder var kantade av bryggor och upplag för sågat virke, ved med
mera. Än idag kan man genom de bryggor som finns kvar få en förståelse för platsens utformning och
funktion.

Byggnadstraditionen

Bebyggelse på strömmens norra sidan präglas starkt av den expansiva perioden i samhällets historia då
såväl glasbruket som sågverket etablerades det vill säga 1910-1920-talet. Stilen är en blandning av drag
från jugend, nationalromantik och 1920-talsklassicism tolkade i en småländsk träbyggartradition. Flertalet
har stående panel men här finns också exempel på tidstypiska blandningar av stående och liggande
panel samt revetering. I senare tid har enstaka hus klätts med eternit. Hus med träpanel har i flera fall
också kvar sin ursprungliga färgsättning och är målade med röd slamfärg. De har kraftiga profilerade
takgesimser, markerade knutar, småspröjsade fönster och verandor med tidstypiska snickerier. Dessa
uppräknade detaljer är målade med vit oljefärg. Flera av byggnaderna har höga mansardtak med
takkupor. Såväl mansardtaken som sadeltaken är ofta belagda med rött tegel men i en del fall har det
bytts ut mot modernare material som svart betongpannor. Få av husen är idag helt i ett originalskick.
Tilläggsisolering, byten av fönster, takmaterial med flera förändringar påverkar husens utseende, men
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flera av byggnaderna har trots detta bevarat en förhållandevis hög äkthetsgrad.

Många av husen har fint huggna stensocklar som sannolikt är lokalt producerade. När husen ligger i
sluttning blir de höga socklarna påtagliga. Till bostadshusen finns i en del fall också uthus, stenkällare och
trädgårdar med äldre fruktträd bevarade.

De ovan beskrivna byggnaderna finns främst i de tre områdena med arbetarbostäder som kallas ”
Glasbruket”, ”Glasbacken” och ”Höjden” men de förekommer också i den mer spridda bebyggelsen utmed
strömmens norra strand.

På den plats där sågverket tidigare låg finns idag ett nybyggt villaområde.

Ytterligare ett fint exempel på stenarbete är den bro (L1957:8934) som binder samman bebyggelsen norr
och söder om strömmen.

Det förhistoriska landskapet

Den främsta fornlämningen inom kärnområdet är de grundrester och terrasseringar som man hittat på
Blankaholme (L1957:8366). Lämningarna är inte daterade. I vattnet norr om holmen finns två rader med
pålar som drivits ner i botten och som varit en del av någon form av spärranordning. Idag återstår bara
stumpar som sticker upp ur bottnen men avbrutna stockar skvallrar om en större konstruktion som
troligen reste sig över vattenytan för att försvåra sjötrafiken. De som hade kontroll över holmen kunde ha
kontroll på all båttrafik. Under medeltiden gick en segelled här förbi. Det gamla sprickdalslandskapet
gjorde det möjligt att segla från Östersjön hela vägen upp till Mörtfors. Pålspärren har inte daterats, men
det rör sig troligen om 1300–1400-tal.

På den norra sluttningen inom kärnområdet finns flera registrerade boplatslämningar, flera troligen från
stenåldern (L1955:6046, L1955: 6243, L1955:6259 och L1955:6265). Genom bland annat vildsvinens
bökande har olika föremål av kvarts, flinta och andra stenslag kommit idag. Föremålen visar på att
platsen tidigt varit bebodd av människor.
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”Industriområdet” 1924, med glasbruket och de tre arbetarbostäderna, samt
”Glasberget” väster om detta. Husen på ”Höjden” har ännu inte byggts.

 

Solstadström ca 1900 mot sydväst.

Solstadström lastageplats mot nordost omkring 1930. Källa: Kalmar läns
museums bilddatabas.

 

Strandområdet söder om det före detta sågverksområdet.
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Den tidigare lanthandeln.

 

Det före detta missionshuset. Huset ligger i sluttningen och det har krävts
gediget stenarbete för att få en stabil grund.

Utmed vägen genom Solstadström ligger flera stora och små villor i 1920-
1920-tals stil. Äldre bevarade byggnadsdetaljer som skorstenar,
takmaterial, fönster och dörrar har stor betydelse för upplevelsen.
Trädgårdar med fruktträd, staket och grindar bidrar också till bilden.
Stenstolparna är troligen tillverkade i stenbrott i närområdet.

 

Strömgården.

Gammal stenvalvsbro (L1957:8934) som länkar västra Solstadström med
östra.

 

Solstadströms glasbruk år 1925. Fotografiet är taget från väster. Från
vänster räknat ses bryggan, glasbruket och arbetarkasernerna längst till
höger i bild. Bakom de sistnämnda sticker skorstenen till sågverkets
maskinhus, tillika områdets elverk, upp. Glasbruket är rivet, men
arbetarbostäderna finns kvar än idag (se bilder nedan). Bild: Kalmar läns
museum.
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Bostadshusen är typiska arbetarbostäder, ”kaserner”, vilket syns på
storleken och på att husen har flera olika ingångar.

 

Bostadshusen är typiska arbetarbostäder, ”kaserner”, vilket syns på
storleken och på att husen har flera olika ingångar.

Husen vid Glasbruksvägen. Tilläggsisolering, nya fasadpaneler, en del nya
fönster, nya takpannor, nya dörrar och en del andra förändringar påverkar
upplevelsen av husen men många av de stilhistoriskt viktiga dragen som
utmärker byggnaderna finns fortfarande kvar

 

Husen vid Glasbruksvägen. Tilläggsisolering, nya fasadpaneler, en del nya
fönster, nya takpannor, nya dörrar och en del andra förändringar påverkar
upplevelsen av husen men många av de stilhistoriskt viktiga dragen som
utmärker byggnaderna finns fortfarande kvar
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Utmed gatan som ligger på ”Höjden” finns fem villor på rad, i välbevarad
tidstypisk stil från 1910–1930-tal. Särskilt kulturhistoriskt intressanta är
villorna med högresta tak och skorstenar i ”villastil”. Trots husens olika stilar
finns en gemensam nämnare i de faluröda fasaderna, stengrunder och
vitmålade smårutiga fönster. Trädgårdarna är också i hög grad en viktig del
av villornas stil.

 

Utmed gatan som ligger på ”Höjden” finns fem villor på rad, i välbevarad
tidstypisk stil från 1910–1930-tal. Särskilt kulturhistoriskt intressanta är
villorna med högresta tak och skorstenar i ”villastil”. Trots husens olika stilar
finns en gemensam nämnare i de faluröda fasaderna, stengrunder och
vitmålade smårutiga fönster. Trädgårdarna är också i hög grad en viktig del
av villornas stil.

De två villorna på ”Glasbacken” har en tidstypisk arkitektur, även om
förändringar skett. Huvuddragen av villa från 1910-talet finns kvar bland
annat i husets form, takform, takkupor, fönster och trädgård. Namnet
Glasbacken är också kulturhistoriskt intressant eftersom det minner om
husens ursprungliga funktion och glasbrukets betydelse på orten.

 

De två villorna på ”Glasbacken” har en tidstypisk arkitektur, även om
förändringar skett. Huvuddragen av villa från 1910-talet finns kvar bland
annat i husets form, takform, takkupor, fönster och trädgård. Namnet
Glasbacken är också kulturhistoriskt intressant eftersom det minner om
husens ursprungliga funktion och glasbrukets betydelse på orten.
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Huvudområde Boda-Mulestad-Kulla
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1j1mST.

Huvudområde Boda-Mulestad-Kulla utgörs av den dalgång som sträcker sig från byn Boda i
nordväst till Kyrksjön i sydost. Inom huvudområdet finns tre kärnområden i form av de båda
byarna Boda och Mulestad samt miljön kring gården Kulla.

Byar och fornlämningar i Bodaåns dalgång
Från Kyrksjön i centrum av Odensvi socken sträcker sig en den bördig Bodaåns dalgång mot
nordväst, nästan ända fram till gränsen mot Östergötland. Den odlade marken är en långsmal
remsa omgiven av höga, bitvis branta, skogklädda höjdpartier. I dalgångens botten rinner
Bodaån. På höjderna finns flera fornlämningar i form av gravar och fossil åker som visar att
det bördiga landskapet utnyttjats sedan förhistorisk tid.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Boda (link available only in online story)
Kärnområde Mulestad (link available only in online story)
Kärnområde Kulla (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområde
Huvudområdet ligger i den nordvästra delen av Odensvi socken, nära gränsen till Östergötland. Området
utgörs av en lång och smal dalgång i nordvästlig-sydostlig riktning. Dalgången följer
sprickdalslandskapets riktning. I botten av dalgången rinner Bodaån som från sjön Trehörn avvattnar
området till Oppsjön och vidare till Kyrksjön. Dalgången är djup med bitvis branta sluttningar. Ån omges
på båda sidor av ett band av jordbruksmark. Där den slutar finns partier med lövskogsbeväxt betesmark. I
synnerhet ner mot Kulla finns ett sammanhängande beteslandskap med ekskog. Högre upp tar
barrskogen vid.

Huvudområdet sträcker sig längs Bodaåns dalgång, vilken är rik på förhistoriska lämningar. I tid sträcker
sig lämningarna från yngre bondestenålder fram till sen järnålder. I området har det gjorts enstaka fynd av
enkla skafthålsyxor, vilket visar på den etablering som tar sin början någonstans runt 2400 f.Kr. och sker
samtidigt över stora delar av Smålands inland. Det är under denna yngsta del av stenåldern som man ser
en första uppodling av små åkertegar i röjda skogsgläntor.

Utmärkande i huvudområdet är ett stort antal gravar och gravfält som i tid sträcker sig från bronsålder till
sen järnålder. Gravar från brons- och äldre järnåldern finns över hela området, medan huvuddelen av
gravarna från den yngsta järnåldern finns i områdets sydöstra del. Inom huvudområdet finns även
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lämningar från historisk tid i form av torpruiner, fossil åkermark och tjärdalar.

Alla tre platserna har medeltida belägg. De förhistoriska lämningar som finns i området har därmed en
kontinuitet vidare fram i tiden. För Boda finns storskifteskartor från slutet av 1700-talet och för Boda och
Mulestad laga skifteskartor från 1830-1840-talet. Kartorna visar att båda byarna har kvar sina
ursprungliga lägen och att gårdar i samband med laga skiftet flyttats ut från byläget. Kulla har en annan
historia som en av de större gårdarna i socknen. Gårdsläget är ursprungligt och gården brukas än idag
som ett större jordbruk.

Dalgången är som nämnts tidigare djup och vid Boda och Mulestad är sluttningarna bitvis branta. De
äldre kartorna visar att marken närmast ån i dalgångens botten tidigare brukats för slåtter. Bandet av
slåttermark har dock, där området varit som brantast, varit smalt. Där översvämningsrisken varit låg har
åkermarken snabbt tagit vid. Bodaån har på sina ställen rätats, framförallt på Kullas marker mellan
Oppsjön och Kyrksjön. Idag brukas marken som åker för spannmål eller vall. Betesmarkerna ligger längre
upp på dalgångens sidor där marken blir mera stenbunden. Det är mest framträdande kring Kulla med sitt
mer storskaliga jordbruk. Här finns större, sammanhängande ekhagar som betas.

Inom huvudområdet, utmed Bodaåns lopp ner mot dalgången, ligger Åhagen. Platsen ligger på
Mulestads ägor. Vattnet har gett kraft till en kvarn, Lagmansjö kvarn, och ett garveri. Kvarnbyggnaden och
några mindre bostadshus finns kvar på platsen idag.

Genom hela huvudområdet går en väg som fortsätter vidare in i Östergötland. Vägen ligger högt i
landskapet och har gjort det så länge man kan följa den i kartmaterialet. Mindre omläggningar och
uträtningar har gjorts. Tidigare gick vägen genom byarna men idag dras den i stort sett utanför.

Landskapet vid Mulestad. I botten av dalgången rinner Bodaån. En bit upp
på sluttningen går landsvägen mot östgötagränsen.

 

Åhagen, huset är från 1870-talet. Här fanns ett garveri 1806- 1920.
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Kvarnbyggnaden vid Lagmansjö kvarn. År 1754 flyttade mjölnare Eric
Swensson hit från Havet. Kvarnen drevs till 1960-talet. Idag är huset
bostad.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Boda-Mulestad-Kulla är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Boda
Odensvi socken

Kärnområdet Boda utgörs av det gamla byläget, den utskiftade gården Kullen, torp och lägenheter fram
till Haga i nordväst samt odlingslandskapet som omger kärnområdets gårdar.

Byn med den mäktiga flisan
Den som reser vägen genom Bodaåns dalgången kan inte missa den stora resta stenflisan norr om
vägen. Den utgör en mäktig hälsning från forntidens människor. Redan när flisan restes brukades den
bördiga dalgången och jordbruket präglar än idag landskapet. Bebyggelsen är utspridd på flera platser
men en tydlig samling är Bodas byläge. I det nordvästligaste hörnet av byns marker ligger ett litet
bönehus och minner om den religiösa väckelse som drog genom Sverige i slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Titta lite extra på husen i byn. Många av dem har en lokalt präglad snickarglädje.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Tät bymiljö i ursprungligt läge med en äldre relativt välbevarad bebyggelse från 1800-
talets andra hälft, lägenhetsbebyggelse från tidigt 1900-tal, lokalt färgad snickarglädje,
bönehus

Det brukade landskapet
Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid, bebyggelse i odlingslandskapets
utkant, hamlade träd

Mötesplatser Bönehus, vägar

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det förhistoriska landskapet Rest flisa, fyndplatser med föremål från bondestenåldern

Byggnadstradition

Boda har en tät bymiljö i ett ursprungligt byläge. Gårdarna har äldre mangårdsbyggnader och
ekonomibyggnader varav flera stilmässigt kan dateras till 1800-talets sena hälft och i något fall ännu
äldre. En rektifiering av laga skifteskartan visar att flera huslägen motsvarar dagens huslägen. Husen,
såväl manbyggnader som ekonomibyggnader, är av trä. De är traditionellt målade med röd slamfärg och
snickerier målade med vit oljefärg. Flera av taken är ännu belagda med rött tvåkupigt tegel men
korrugerad plåt och röd plegel förekommer. I byggnaderna finns också spår av en snickarglädje som
stilmässigt utvecklats på platsen med intryck från grannbyar och socknar. Bymiljön kompletteras av den
vid laga skiftet utflyttade gården Kullen och ett antal lägenheter utmed vägen. Lägenheternas bostadshus
är byggda på 1920-30-talen, en tid då den här typen av bebyggelse växte fram på landsbygden. Flera av
dem visar prov på den lokala snickarglädjen. I nordvästra hörnet av kärnområdet ligger det lilla bönehuset
som framträder som en samlingslokal med kyrklig anknytning genom fönstrens utformning.

Det brukade landskapet

Boda har ett öppet och storskaligt odlingslandskap som brukats under lång tid. Markens användning har
skiftat. När Bodaån, efter laga skifte, rätades ut och fördjupades avvattnades markerna och
översvämningsrisken minskade. De slåtter- och betesmarker som tidigare funnits utmed ån kunde då
istället brukas som åker. Delar av det brukade landskapet har sedan mitten av 1900-talet upphört att
brukas. Det gäller främst markerna i nordväst upp mot Nedre Bjurgölen. Kartorna visar också att
odlingshinder som rösen och åkerholmar tagits bort under 1900-talet.

Mötesplatser

Vägen förbi Boda har utgjort en viktig förbindelselänk från Odensvi och norr över in i Östergötland. Vägen
har under 1900- talet dragits om så att den inte längre går inne i bymiljön men den gamla sträckningen är
fortfarande tydlig.

Bönehuset i kärnområdets nordvästra del visar på den omfattande väckelse som drog genom landet i
slutet av 1800. Det byggdes under 1800-talets andra hälft och här bedrev de så kallade Nordöstringarna
(Nordöstra Smålands Missionsförening) verksamhet med bland annat söndagsskola. Föreningen var en
paraplyorganisation för flera mindre inomkyrkliga väckelseföreningar. Bönehuset är litet men de spetsiga
fönstren visar tydligt på vilken funktion byggnaden haft.

Det förhistoriska landskapet

På höjderna ovanför huvudområdets dalgång finns flera platser med förhistoriska lämningar som visar på
Bodas långa historia. Inom Boda kärnområde är dock registreringarna få men i ett fall mycket
framträdande. Norr om landsvägen mellan byn och Haga står en stor rest stenflisa väl synlig i landskapet
(L1956:580). Lämningen anses vara en gravmarkering och ska ha haft en tvilling som idag ligger som
vägfyll. Den resta stenen saknar en del material men lagades med kraftiga järnkrampor 1929. Därutöver
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finns fyra registrerade övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga fornlämningar. Två av lämningarna
utgörs av fyndplatser för skafthålsyxor från yngre bondestenåldern (L1956:1141, 1142). Den tredje
lämningen utgörs av en bergartsyxa utan skaft, vilken inte låter sig dateras (L1956:1212). Den sista
lämningen består av en grop, möjligen en så kallad potatisgrop för vinterförvaring av potatis (L1956:753).
Den resta stenen och fyndplatserna, alla med förhistoriska fynd, visar att platsen varit bebodd redan
under förhistorisk tid. Potatisgropen kan kopplas till torp- och lägenhetsbebyggelsen utanför byn Boda.

Utsnitt ur laga skiftes karta från 1854. Källa: Lantmäteriet

 

Vy över mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader i Boda. I miljön finns
också en del äldre lövträd, vara några har spår av hamling, samt äldre
fruktträd.

Ladugårdar och ekonomibyggnader i Boda. Idag passerar vägen utanför
byn. Tidigare gick vägen in vid den bortre ladugården.

 

Vägens gamla sträckning ansluter till dagens. I fonden mangårdsbyggnader
i bymiljön.
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Bönehuset från slutet av 1800-talet.

 

Haga, huset är troligen byggt i början av 1900-talet. Verandan är ett
exempel på den lokala snickarglädjen.

Vy mot den utflyttade gården Kullen.

 

Bo utgör ett fint exempel på traktens snickarglädje.

Den resta stenen (L1956:580) syns väl i landskapet utmed landsvägen.
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Kärnområde Mulestad
Odensvi socken

Kärnområdet Mulestad utgörs av det gamla byläget, ett fornlämningsrikt område sydost om byläget samt
det närmast omgivande odlingslandskapet.

Ett centrum på landsbygden
Före biltrafiken var det långt till staden. Då behövdes service på landet. Där förbindelserna var bra
startades ofta affär och skola. Så var det i Mulestad. Här har funnits flera affärer, ett stort skolhus och
missionshus. De här funktionerna låg bland gårdarna i byn. Kor och Konsum fick samsas. Lite ifrån byn,
vid Bodaån, ligger en oansenlig liten rund byggnad. Det är byns bykstuga. Här kokades tvätten,
klappades och sköljdes i åns vatten. Det här var kvinnornas arbetsplats och den lilla byggnaden påminner
om en av de tyngsta hushållssysslorna före tvättmaskinen och torktumlaren.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Tät bymiljö i ursprungligt läge med en äldre relativt välbevarad bebyggelse från 1800-
talets andra hälft, lokalt färgad snickarglädje

Mötesplatser Plats för service som skola, affärer och missionshus, vägen

Det brukade landskapet
Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid, bebyggelse i odlingslandskapets
utkant

Det förhistoriska landskapet Gravar och gravfält från bronsåldern-äldre järnåldern

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen

Mulestad har ett ursprungligt byläge med äldre mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader varav flera
stilmässigt kan dateras till 1800-talets sena hälft och i något fall ännu äldre. Husen, såväl manbyggnader
som ekonomibyggnader, är av trä. Ekonomibyggnaderna är genomgående traditionellt målade med röd
slamfärg men några bostadshus, vara en äldre mangårdsbyggnad, är målade med oljefärg. Även
skolbyggnaden är målad med gul oljefärg. Snickerier på såväl bostadshus som ekonomibyggnader, flera
med fina exempel på den lokalt präglade snickarglädjen, är målade med vit oljefärg. Flera av taken är
ännu belagda med rött tvåkupigt tegel men eternit, korrugerad plåt i svart eller rött samt röd plegel
förekommer också. Vid Bodaån ligger en tvättstuga kvar som en påminnelse om kvinnornas
arbetsförhållanden fram till mitten av 1900-talet. Den lilla åttkantiga byggnaden är byggd i regelverk,
klädd med locklistpanel målad med röd slamfärg och det toppiga taket är belagt med korrugerad plåt.

Mötesplatser

Mulestad har varit en plats där en del servicefunktioner samlades. År 1875 byggdes här en av de
byskolor som uppfördes utanför sockencentrumet vid Odensvi. Skolbyggnaden är exteriört relativt
välbevarad och man förstår dess tidigare funktion. Svårare är det idag att identifiera de affärslokaler som
tidigare funnits här. De har ingått i andra byggnader eller byggts om. Vid mitten av 1900-talet fanns flera
affärer i Mulestad vilket i hög grad bidrog till att göra byn till en viktig mötesplats. En av affärerna fanns i
missionshuset vid den norra infarten till byn medan Konsum i Odensvi hade en lokal med bensinpump
nedanför skolan. Här kan man fortfarande ana en samlingsplats även om byggnaden inte längre har kvar
sina drag av affärslokal. Även missionshusets funktion är idag inte självklart avläsbar även om byggnaden
har drag av samlingslokal. Som bönehuset i grannbyn Boda visar det på den starka väckelserörelse som
drog genom Tjust och Sverige under slutet av 1800-talet. De spår som finns av den service som Mulestad
en gång kunde erbjuda är idag få men tillsammans med den dokumentation som finns om byn är de
viktiga för att förstå byns utveckling och betydelse.

Vägen förbi Mulestad har utgjort en viktig förbindelselänk från Odensvi och norr över in i Östergötland.
Vägen gick tidigare genom byn men gör idag en skarp kurva runt byn. Den gamla sträckningen finns
delvis kvar.

Det brukade landskapet

Mulestads jordbrukslandskap är en del av jordbrukslandskapet kring Bodaån, ett landskap som brukats
sedan förhistorisk tid. Som i byn Boda skiftade markanvändningen en del efter att ån, efter laga skifte,
rätats ut och fördjupats. När markerna avvattnades och översvämningsrisken minskade kunde en del av
slåtter- och betesmarkerna närmast ån istället brukas som åker. Under 1900-talet har odlingshinder som
rösen och åkerholmar tagits bort och åkrarnas kanter har rätats för att effektivare kunna brukas med
dagens maskiner. I övrigt har få förändringar av odlingslandskapet skett inom kärnområdet.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningar kring Mulestad vittnar om områdets långa historia. På ett mindre skogbeväxt höjdparti
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strax öster om bebyggelsen i Mulestad finns tre registrerade gravar: ett röse (L1956:705) och två
stensättningar (L1956:1088, 554). I betesmarken söder om Mulestad finns ett flertal registrerade gravar
och gravfält på en platå med utsikt över Bodaåns dalgång. Gravarna utgörs av fem stensättningar (L634,
704, 1333, 1334, 1415), två rösen (L1956:862, 1089) och ett gravfält (L1956:1500), bestående av två
runda stensättningar och fyra ovala stenkretsar. I anslutning till gravfältet finns också ett område med fem
stensättningsliknande lämningar som kan utgöras av röjningssten och bebyggelselämningar. Huvuddelen
av gravarna är ensamliggande och ligger spridda i området. Gravarnas datering ligger inom perioden
bronsålder–äldre järnålder.

Vy över landskapet vid Mulestad mot sydost.

 

Vy över norra delen av Mulestad. Till vänster i bilden går vägen mot
Brånefall och där är också platsen där den gamla vägsträckningen genom
byn ansluter.

Huset med det märkliga namnet Silo, byggt 1908, som tidigare var
missionshus och affär.

 

Skolhuset som byggdes 1875 och fick sitt nuvarande utseende vid en större
tillbyggnad 1915. Skolan lades ner 1954 och är idag bostäder.
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Bebyggelse i Mulestad. Den smala huslängan till vänster i bild inrymde
tidigare konsumbutik. Den startade 1938 och den här byggnaden
iordningställdes 1946-47.

 

Bostadsbebyggelse i Mulestad.

Dekorerad gaveln på en av byns ladugårdar.

 

Södergården, en av Mulestads äldre bevarade mangårdsbyggnader. Den
fina verandan med snickarglädje finns kvar men takets tegel har bytts mot
röd kurrgerad plåt.
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Tvättstuga vid Bodaån. Byggnaden berättar om det slitsamma arbetet som
det innebar för byns kvinnor när tvätten skulle tas omhand.

 

I ett mindre skogsparti öster om bebyggelsen i Mulestad ligger ett röse och
två stensättningar.

I betesmarken söder om Mulestad finns ett flertal gravar i form av rösen och
stensättningar.

 

Ett röse från betesmarken söder om Mulestad som ligger på kanten ner mot
Bodaåns dalgång
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Kärnområde Kulla
Odensvi socken

Kärnområdet Kulla omfattar gården Kulla med omgivande marker och vägmiljö.

Baron Armfelts försvunna kråkslott
1969 spred sig röken över Kulla. Då brände brandkåren ner den märkliga herrgårdsbyggnaden på Kulla.
Efter siste ägaren, baron Gustaf Armfeldts död, hade byggnaden förfallit. Eftersom huset byggts till vid
olika tider och i olika stilar hade det verkligen blivit ett kråkslott. Idag finns bara rester av parken kvar.
Gården är dock fortfarande ett stort jordbruk och även om gården moderniserats berättar rester av
körbroar, mejeribyggnad och arbetarbostäder om ett jordbruk i en annan tid och med andra
förutsättningar.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Ett ursprungligt gårdsläge med bostäder och ekonomibyggnader från 1800- talets slut
och 1900-talets början, körbro

Det brukade landskapet Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid, sågverk, tjärdalar

Det förhistoriska landskapet Gravar, gravfält och fornborg från bronsålder-yngre järnålder

Herrgårdsbygden
Byggnadsbestånd typiskt för större gård med undantag av avsaknaden av en påkostad
mangårdsbyggnad, eklandskap, allé, spår av park

Klass 3

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

I gårdsmiljön finns flera byggnader typiska för det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Efter att
herrgården brändes ner övertog inspektorsbostaden rollen som gårdens huvudbyggnad. Det är en
reveterad stenbyggnad i gult med vita omfattningar. En veranda med snickarglädje och en frontespis
förhöjer intrycket. Sadeltaket är belagt med rött tegel. Trots att huset är en påkostad byggnad framstår det
dock som både för enkelt och för litet för en gård av Kullas storlek. I gårdsmiljön finns en större ladugård
med körbroar från slutet av 1800-talet, ett par äldre magasin (i synnerhet det ålderdomliga magasinet
utmed vägen mot Mulestad) samt några mindre äldre ekonomibyggnader. I gårdsmiljön finns också ett
mejeri som byggdes omkring 1880 och en arbetarbostad från slutet av 1800-talet med namnet Sanda.
Alla uppräknade byggnader är i huvudsak byggda av trä och målade med röd slamfärg. Takmaterial är
tegel, korrugerad plåt eller eternit.

Det brukade landskapet

Jordbrukslandskapet kring Kulla är en del av kulturlandskapet i Bodaåns dalgång, ett landskap som
brukats sedan förhistorisk tid. Mellan Oppsjön och Kyrksjön har ån rätats ut för att förbättra avrinningen.
När markerna avvattnades och översvämningsrisken minskade kunde en del slåtter- och betesmarker
istället brukas som åker. Under 1900-talet har odlingshinder som rösen och åkerholmar tagits bort och
åkrarnas kanter har rätats för att effektivare kunna brukas med dagens maskiner.

Till Kulla hörde förutom jordbruket stora skogsområden. Under Carl Armfelts tid satsade man på att
förädla skogsprodukter. Han lät bygga en ångsåg, av vilket det än idag ännu finns en byggnad kvar. På
västra sida av Oppsjön finns lämningar efter tjärdalar (L1956:635) som vittnar om skogens betydelse för
gården.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet finns ett flertal registrerade gravar och gravfält som vittnar om platsens långa historia.
På ett höjdläge nordost om Kulla finns dessutom en fornborg med delvis raserade vallar mot nordost
(L1956:561). De tre gravfält som återfinns i kärnområdet uppvisar sinsemellan stora skillnader i gravtyper.
Ett av gravfälten (L1956:427) ligger i den sydöstra delen av kärnområdet och består av sju gravar som
samtliga utgörs av stensättningar. De andra gravfälten ligger nordväst om Kulla. Det största gravfältet
(L1956:868) består av ett 40-tal gravar: 26 högar, åtta skeppsformade stensättningar, fem runda
stensättningar och en domarring. Inom det sista gravfältet (L1956:496) finns 20 lämningar där samtliga
utgörs av högar varav fyra är delvis borttagna på grund av vägen. Norr om detta gravfält, utmed vägen
mot Mulestad, låg tidigare tre registrerade högar, vilka förstördes i samband med väggbreddning på
mitten av 1990-talet (L1956:420, 421, 495). I området finns ytterligare fem ensamliggande stensättningar
(L1956:560, 726, 757, 1094 och 1243).

De äldsta gravarna torde vara de skeppsformiga stensättningarna som vanligen dateras till yngre
bronsålder. Från yngre bronsålder–äldre järnålder finns ett flertal stensättningar, medan den yngre
järnåldern representeras av ett stort antal gravhögar. Det finns en tydlig och långvarig kontinuitet i de
arkeologiska lämningarna i området, från äldre bronsålder till sen järnålder. På en plats inom det område
som utgjorde parken kring herrgården finns också fyra resta stenar och två högar. Enligt uppgifter i Boken
om Odensvi är detta en begravningsplats för baron Armfelts (Kullas siste ägare) hundar. De är i Fornsök
registrerade som övrig kulturhistorisk lämning eller möjlig fornlämning (L1957:5307).
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Herrgårdsbygden

Kulla är en av de större gårdarna i Odensvi socken och har trots att gården idag saknar en större
mangårdsbyggnad ett kulturhistoriskt värde som en viktig miljö i socknen. Många människor har på olika
sätt kommit i kontakt med gården och dess historia är en del av Odensvi sockens historia. Kulla liksom
Odensviholm och flera andra gårdar donerades i mitten av 1600-talet till dåvarande landshövdingen
Konrad Falkenberg. Eftersom Odensviholm var huvudgården kom Kulla att följa med i de förändringar
som Odensviholm genomgick. Som för flera andra gårdar i trakten var det arvsskiftet efter Fredrik
Granschoug som skilde Kulla från Odensviholm. Genom arv och giftermål kom Kulla i släkten Armfelts
ägo. Carl Armfelt lät 1869 bygga den första delen av mangårdsbyggnaden vid Kulla. Den byggdes
därefter till vid flera tillfällen fram till 1911. Den var då en märklig skapelse som i folkmun kom att kallas
för kråkslottet. Carl Gustaf och hans hustru Josefa blev de sista som bodde på Kulla. De dog båda på
1950-talet. Därefter stod herrgården öde under några år innan den 1969 brändes ner av brandkåren i
Odensvi. Gården ärvdes av en stiftelse som arrenderar ut jordbruket. Idag finns inga spår av byggnaden
kvar och bara enstaka spår av parkanläggningen. Nordväst om gårdsanläggningen breder ett ekbeväxt
beteslandskap ut sig, typiskt för större gårdar i området. En viktig del av gårdsmiljön är också den allé
som går från inspektorsbostaden fram till herrgårdsparken. Allén består främst av lindar.
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År 1927 genomfördes ett laga skifte på Kulla. På kartan som upprättades
ser man parkens utformning och herrgårdens läge, inspektorsbostaden, de
dåvarande ekonomibyggnaderna och ångsågen. Ladugården hade vid den
här tiden inte fått den utformning och storlek som den har idag. Ska man
tolka kartan bands två olika delar samman med en körbro. Källa:
Lantmäteriet

 

Allén från herrgårdsparken mot ladugården.
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Inspektorsbostaden, gårdens nuvarande huvudbyggnad.

 

Före detta mejeriet som byggdes på 1850-talet och lades ner i början av
1930-talet då Odensvi mejeri stor klart. På övervåningen hade mejerskan
sin bostad.

Arbetarbostaden vid Sanda.

 

Magasinsbyggnad vid herrgårdsparken.

Ladugården vid Kulla med resterna av en av de körbroar som ledde upp till
ladugårdens slinder.

 

Ekonomibyggnader öster om inspektorsbostaden.
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Huvudområde Bredvassa
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1ubuPn.

Huvudområde Bredvassa omfattar stora delar av byn Bredvassa med bykärna, utskiftade
gårdar, malmbebyggelse, ett brukat kulturlandskap och fornlämningsmiljöer. Huvudområdet
innehåller ett relativt stort kärnområde som sträcker sig från bykärnan, längs det centrala
odlingsstråket och ned till Långviken.

Långvikens stränder populära boplatser under stenåldern
I ett brett, öppet dalstråk sträcker sig byn Bredvassas åkermark ner till stranden av Långviken,
en av de havsvikar som når långt in landet. Jordbruket har varit viktigt för de boende i byn,
men möjligheten till bra fiske har också varit viktig för gårdarnas försörjning. Fornlämningar i
form av gravar och fossilåker på höjderna norr om byn, visar att dalstråket har varit en
intressant plats att bosätta sig vid redan under förhistorisk tid.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Bredvassa by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Bredvassa har en historia och miljö som i många avseenden är talande för en bondby i
Tjusts kusttrakter. Landskapsbilden är typisk för regionen med odlingsmarken samlad till sänkor omgivna
av svagt kuperade höjdsträckningar med moränbunden mark. I öster har byn kontakt med havet genom
den i landskapet djupt inträngande Långviken. Jordbruk i kombination med fiske har utgjort byns
viktigaste näring.

I huvudområdets norra del visar flera fornlämningar på att området tidigt varit bebyggt. Bredvassaområdet
är ett belysande exempel på hur gravar från brons- och järnålder ligger i mer höglänta marker i anslutning
till dagens jordbruksmark. Fornlämningarna på områdets höjdpartier berättar hur landet höjt sig genom
århundradena och gett byn tillgång till goda odlingsmarker i sänkorna mellan höjdryggarna. Inom
huvudområdet finns tre gravfält med stensättningar. Utspridda på höglänta platser i terrängen ligger
ytterligare ett tjugotal rösen och stensättningar. I området finns också spår efter bronsålderns boplatser i
form av fem skärvstenshögar. Bilden kompletteras av ett område med fossila åkrar vilka har oklar
datering, men som sannolikt skall hänföras till historisk tid. Den fossila åkermarken består av röjda ytor
mellan sju parallella stensträngar.

Byn Bredvassa dyker för första gången upp i det historiska källmaterialet omkring år 1380. Under
medeltiden och 1500-talet fanns här ett kronohemman, ett hemman kopplat till dekanatet i Linköping och
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två frälsegårdar. Efter reformationen övergick dekanatets hemman till att bli ett frälsehemman.
Frälsegårdarna ägdes av adelspersoner, vilka var väl företrädda i dessa takter. Delar av byn hörde under
en period av 1600-talet till Casimirsborgs gods. Kronogården tycks redan på 1600-talet ha hört till
kyrkoherden i Lofta som en löneförmån, men någon präst bodde då inte i Bredvassa, utan en bonde som
brukade gården.

Den befolkningstillväxten under 1700-talet ledde inte bara till hemmansklyvningar utan även till ett ökat
antal jordlösa och fler torp och backstugor, i landet som helhet, men även i Bredvassa by. De bosatte sig
inte sällan på ”malmen”, magra marker i byarnas utkanter. I Bredvassa fanns genom indelningsverket
tidigt ett båtsmanstorp vid Viken, men vid slutet av 1700-talet fanns även bosättningar som backstugan
Borum vid avtaget ned mot Viken, och torpet Näbben som låg intill hemmanens båtplaner, skötgårdar och
lastplats vid Långviken.

Utvecklingen under 1700-talet ledde till att Bredvassas gårdar friköptes, samtidigt som fler
brukningsenheter skapades. När byn storskiftades år 1776 ägdes tre av gårdarna av åtta personer som
troligen även bodde där med sina familjer och brukade jorden. Vid storskiftet omfördelades ägorna mellan
gårdarna, som formellt sett fortsatte att var fyra till antalet, även om de egentliga brukningsenheterna var
dubbelt så många. Husen låg tätt tillsammans i samma läge som dagens by, visserligen på rad men i ett
ganska oordnat mönster. Kyrkoherdens bönder bodde lite vid sidan av byn. Med storskiftet utökades
bytomten och fick en tydligt rektangulär form, där varje gård fick en tomt som motsvarade dess andel av
byn. Det ledde till att bybebyggelsen blev långt mer ordnad än tidigare. När byn skulle laga skiftas år
1842 fanns ännu åtta brukare i radbyn som alla hade sina ladugårdslängor med gavlarna mot vägen, det
mest praktiska med tanke på utrymmesbristen.

Kring 1800-talets mitt skedde stora förändringar i det svenska samhället som avsatte spår även i
Bredvassa, som reformen om laga skifte (1827). När Bredvassa skiftades år 1842 blev
brukningsenheterna egna gårdar och tre av dem fick flytta ut från bytomten. De fick namnen Åttinge,
Puttkittel och Näbben. Åttinge blev den som bestod mest långsiktigt. Fem gårdar blev kvar i bykärnan,
men genom sammanslagningar reducerades de till tre under 1800-talets andra hälft. Endast Prästgården
förblev odelad vid skiftet. Sedan Loftahammars kapellförsamling år 1852 skilts från Lofta och blivit ett
självständigt pastorat flyttades denna gård ytterligare ett litet stycke från bykärnan och nybyggdes som
Loftahammars kyrkoherdebostad.

I två steg, 1846 och 1864 infördes också näringsfrihet i landet, så att alla fick bedriva handels- eller
hantverksrörelse varhelst de ville. Det ledde till att många små hantverks- och handelsfastigheter började
anläggas på den svenska landsbygden. Från mitten av 1800-talet fick Borumstugan några sådana
grannar. Med näringsfriheten uppstod också en ”kvarnboom”, när bönderna övergav sina
husbehovskvarnar och istället lät uppföra kommersiella tullkvarnar som utarrenderades till mjölnare. I
Bredvassa ersattes en av de små gårdskvarnar, som legat i bäcken ned mot Viken, av en större kvarn
som var i drift till omkring 1930, men som idag endast kvarstår som en lämning.

Under 1900-talet har antalet jordbrukare i Bredvassa minskat. Vid Prästgården uppfördes en ny
arrendatorsbostad med ekonomibyggnader 1946. En del mindre hus har försvunnit och några
sommarstugor tillkommit, men i stora drag kvarstår samma miljö som för hundra år sedan i Bredvassa by.
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Lämning av Bredvassa vattenkvarn, dammvallen.

 

Stuga i Viken.

Utsnitt av karta över Bredvassa by från 1776 års storskifte, med dagens
bebyggelse och vägar inlagda med vitt.

 

Utsnitt av karta över Bredvassa by från 1842 års laga skifte.

Den uppväxande vegetationen till trots, är Bredvassa radbys ladugårdar
tydliga från landsvägen.

 

Utblick över de öppna jordbruksmarkerna och gården Åttinge.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Aleglo-Bredvassa är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Bredvassa by
Loftahammars socken

Kärnområde Bredvassa by är en del av huvudområdet Bredvassa. Det relativt omfattande kärnområdet
har sin värdemässiga tyngdpunkt kring bebyggelsen i norr: den karaktäristiska radbyn, Gamla
Prästgården, malmbebyggelsen och den utskiftade gården Åttinge. De öppna jordbruksmarkerna samt
den visuella kontakten mellan byn och sjön har dock ansetts värdefulla, varför kärnområdet utsträckts ned
till Långviken.

I Bredvassa finns spåren av dåtidens stora samhällsförändringar
Bredvassa är en gammal radby. Man ser det tydligt när man kommer vägen från Loftahammar mot Askö.
Gårdarnas stora ladugårdar ligger på rad med gavlarna mot vägen. Tittar man på äldre kartor ser man att
det var här hela byn låg fram till laga skifte då några av byns gårdar flyttades ut. Norr om radbyn ser man
några små, enkla stugor. På ”malmen” fick de som inte ägde någon egen jord bygga sig ett enkelt torp
och kanske odla ett litet land med potatis. Detta var en form av fattighjälp under 1800-talet. Vid vägen
ligger också ett hus som har varit byns lanthandel. 1846 fick vi näringsfrihet i Sverige och handelsbodar
och industrier fick då drivas även utanför städerna. Utflyttade gårdar, enkla malmstugor och den gamla
lanthandeln är några av spåren som berättar om 1800- och 1900-talets stora samhällsförändringar i
Bredvassa.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Radby, traditionellt byggnadsbestånd med mangårdar, ladugårdar och sädesmagasin,
båthus av Tjusttyp, lokala byggnadstradition med breda locklister, liggande fönster med
krysspröjs, nyklassicistiska stildrag, malmbebyggelse, ryggåsstuga.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Den brukade skärgården Byns båthus och bodar vid Långviken.

Det brukade landskapet Det öppna odlingslandskapet kring byn och ner till Långviken.

Byggnadstraditionen

Kärnområde Bredvassa bykärna har ett högt kulturhistoriskt värde genom sin radbystruktur och
bebyggelsens genuina historiska skick. Samtidigt finns här delar som är särskilt talande eller viktiga för
det lokala sammanhanget, som Loftahammars gamla prästgård och radbyn med tillhörande fiskehamn.

Bredvassa radby utgör bebyggelsens urcell och byns självklara centrum. Radbyn avtecknar sig ännu idag
tydligt genom fyra stora rödfärgade ekonomibyggnader med lertegeltak som står på rad med gavlarna
mot vägen. Bakom ligger tre bostadshus, två rödpanelade och ett med ljus revetering, samt mindre
ekonomibyggnader och trädgårdar. Många av husen har ett genuint yttre med drag av att vara uppförda
kring 1800-talets andra hälft. Just väster om radbyn ligger Loftahammars gamla prästgård med en större
mangårdsbyggnad med nyklasscistiska drag. Tillsammans med gårdsplanen och omgivande byggnader,
ett magasin samt en arrendatorsbostad med ålderdomlig karaktär, syns tydligt ambitionen att skapa en
herrgårdsliknande miljö värdig prästgårdens status. Den nya arrendatorsbostaden med
ekonomibyggnader söder om Gamla Prästgården byggdes år 1946.

Öster om radbyn ligger gården Åttinge, skapad som nytt bebyggelseläge i samband med laga skifte.
Läget är storslaget med utsikt över den långsmala Långviken. Vid gården finns en rik och karaktäristisk
uppsättning av byggnader. Inte minst det lilla sädesmagasinet framstår som typiskt för traktens något
större gårdar. Flera av husen visar lokala byggnadsskick i sina detaljer, exempelvis nyklassicistisk
influerade detaljer, typisk brädpanel med breda locklister (alt. smala lockbrädor) och liggande fönster med
krysspröjs. Samtliga byggnader är målade med falu rödfärg och de flesta tak är belagda med tvåkupigt
lertegel. Flera byggnader har renoverats varsamt under senare år, så att de ännu ger ett äkta och genuint
historiskt intryck. Vid byns båtplats vid Långviken finns ett äldre båthus av Tjusttyp.

Under 1800-talet växte ytterligare ett bebyggelseläge fram, strax nordost om radbyn. Här uppstod en
malmbebyggelse, en liten klunga av torp och lägenheter, med namn som Fagerslund och Solberga. I
denna lilla grupp av byggnader finns även Borumstugan, en välbevarad ryggåsstuga av 1700-talstyp som
ligger på en berghäll intill landsvägen.

Det brukade landskapet

Kring Bredvassa finns ett storskaligt och modernt brukat landskap typiskt för de flesta bymiljöer idag.
Landskapets kulturhistoriska värde ligger i det öppna stråk som finns från byn ner till Långviken och byns
båtplats. Sambandet mellan de båda är på så sätt tydligt avläsbart.

Den brukade skärgården

Bredvassa har som andra byar utmed kusten dragit nytta av sitt läge och fisket har varit en del av
gårdarnas försörjning. Sydost om Åttinge, vid Långvikens strand, ligger Bredvassas båthus och sjöbodar.
Det öppna odlingslandskapet gör kontakten med byn och havsviken synlig och sambandet är tydligt.
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Ekonomiska kartan från 1945 visar Bredvassa by. Källa: Lantmäteriet.

 

Vy över radbyns mangårdsbyggnader och mindre ekonomibyggnader, från
söder.

Radbyns reveterade mangårdsbyggnad.

 

Ekonomibyggnad i radbyn.

En av ladugårdarna i radbyn.

 

En av ladugårdarna i radbyn.
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Åttinge gård, mangårdsbyggnaden.

 

Sidobyggnad vid Åttinge.

Prästgården, arrendatorsbostaden. Gården är idag friköpt.

 

Prästgården, arrendatorsbostadens ladugård.

Gamla arrendatorsbostaden, prästgården.

 

Gamla Prästgården.
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Magasinsbyggnad, prästgården

 

Gårdsbild från Gamla Prästgården.

Åttinge

 

Fagerslund.
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Solberga, grannfastighet till Fagerlund.

 

Borum, ryggåsstuga vid landsvägen.

Den gamla lanthandeln till vänster, radbyn till höger.
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Huvudområde Dalhem-Larum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1TSbWO.

Huvudområde Dalhem-Larum är ett långsträckt område i nord-sydlig riktning utmed väg 860.
Inom huvudområdet finns de två kärnområdena Dalhem, som är ett sockencentrum med
kyrka, skolbyggnader, prästgård samt gårdsmiljöer, och Larum, som omfattar ett välbevarat
militärt boställe samt fornlämningsmiljöer med bland annat en större fornborg.

Dalgångens landskap
I den här delen av Västerviks kommun är landskapet kuperat. Mellan de höga höjderna
slingrar sig smala dalgångar med odlingsbar mark. Dalhems kyrkplats ligger högt i landskapet
vid den lilla sjön Patt. Sjön är en så kallad dödisgrop som vattenfyllts. Från Dalhem sluttar
landskapet ner mot Larum. Dalgångens vattendrag har gett kraft åt kvarnar och sågar.
Bebyggelsen ligger på dalgångens sluttningar och på höjderna finns flera fornlämningar.
Vägen norrut mot Tyllinge och Östergötland går genom hela huvudområdet.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Dalhems kyrkby (link available only in online story)

Kärnområde Larum (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet binds ihop av den djupa dalgången från Dalhems kyrkplats i söder till Larums gård i norr.
Dalgången är relativt smal och omges på båda sidor av stora sammanhängande höjdpartier. På höjderna
växer barrskog med dominans av tall, men längre ner på sluttningarna, i övergången till jordbruksmarken
finns inslag av lövskog, främst ek men i fuktigare partier också al. Genom dalgången går väg 860 som
idag utgör en äldre vägförbindelse mellan Gamleby och vad som idag är Västerviks kommuns nordvästra
del.

Områdets fornlämningar ligger huvudsakligen uppe på de högre belägna partier som flankerar
dalgångarna. I många fall i kanten av den brukade åkermarken. Fornlämningarna utgörs främst av gravar,
men det finns också en fornborg, fossila åkrar och berghällar med skålgropar. Sammantaget visar
fornlämningsbilden på att området haft en väl etablerad bosättning under bronsålder och äldre järnålder.

Jordbruksmarken ligger främst i botten av dalgången men drar sig ibland upp på sluttningarna eller följer
mindre dalstråk i olika riktningar. I nord-sydlig riktning rinner Enbäcken från sjön Patt och genom
dalgångens åkerlandskap. Sjön Patt är en så kalla dödisgrop som bildats när ett större isblock brutits loss
från inlandsisen och så småningom smält på platsen. I norr möter Enbäcken en bäck som mynnar i sjön
Stora Vrången. Delar av dagens jordbrukslandskap är före detta våtmarker som var slåtter- och
betesmarker fram till slutet av 1800-talet. De slingrande vattendragen rätades ut och fördjupades för att
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avvattna området. Idag har delar av den här marken övergivits av jordbruket, i synnerhet i förlängningen
av Vrången väster ut i Hållkärr som återigen har blivit en våtmark. Idag ligger gårdarna utspridda och
äldre, mer sammanhängande bylägen, går inte längre att utläsa i landskapet. Undantaget är kyrkplatsen
vid Dalhems kyrka, se vidare i kärnområdesbeskrivningen.

Under förhistorisk tid var åar och bäckar viktiga kommunikationsleder i landskapet. Ännu under 1800-talet
och början av 1900-talet användes vattenleden mellan sjöarna Loftern och Stora Vrången för att flotta
timmer. Vattendragen gav också kraft till små industrier som kvarnar, sågverk och tegelbruk. Idag är
flertalet av dessa helt borta.

Trots det senaste halvseklets förändringar i landskapet går det fortfarande att utläsa och förstå hur det
här landskapet tidigare har använts och vilka förändringar som skett under perioden. En stor del av
jordbrukslandskapet brukas fortfarande som åker eller bete och vattenlederna finns kvar som en
påminnelse om vattnets och de vattenanknutna verksamheternas betydelse.

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Dalhem, Oppgården, är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i  Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”,  framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Väg 863 samt en äldre sträckning av väg 860 är utpekade som värdefulla vägmiljöer inom
projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
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Kärnområde Dalhems kyrkby
Dalhems socken

Kärnområdet Dalhem utgörs av Dalhems kyrkby samt gårdarna kring sjön Patt.

Väl samlat sockencentrum

På en höjd söder om sjön Patt ligger Dalhems kyrka och sockencentrum. Kyrkan är korsformad vilket inte
är så vanligt. Kyrkogård, prästgård, prästgårdens löneboställe, två generationer skolbyggnader och
kyrkvaktmästarbostad ligger samlade vid kyrkan. Öster om kyrkplatsen, utmed landsvägen, har affär och
ålderdomshem kompletterat servicen på platsen. En gång i tiden fanns också ett gästgiveri utmed
landsvägen för resande som passerade Dalhem. Norr om sjön ligger gårdarna som brukar dalgångens
bördiga odlingsmark. I synnerhet nära gården Västansjö finns flera fornlämningar i form av gravar som
berättar att platsen redan tidigt hade en bofast befolkning.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum med flera av de funktioner som är typiska för den typen av miljöer så
som kyrka, skola och prästgård.

Byggnadstraditionen Sockencentrats byggnader med avläsbara funktioner, äldre gårdsmiljöer.

Det förhistoriska landskapet Gravar från bronsålder och äldre järnålder.

Det brukade landskapet Vägmiljö med äldre sträckning, milsten och ett tidigare gästgiveri.

Klass 2
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Mötesplatser

Kyrkplatsen har medeltida anor och har därmed utgjort socknens självklara centrum under mycket lång
tid. Dalhems socken omnämns för första gången 1344. Man tror att kyrkan byggdes någon gång under
1200-talet. Det var en stenkyrka med ett högt, brant sadeltak klätt med en hög spira. Koret var markerat
genom att vara lägre än långhuset. Bilder från 1870-talet visar en iögonfallande kyrkobyggnad. Trots det
revs den medeltida kyrkan 1874 efter att Vitterhetsakademin hade gjort en dokumentation. Den medeltida
kyrkan ersattes av en korsformad kyrka i en blandad nyklassicistisk och nygotisk stil. Den nya kyrkan stod
klar 1876. Kyrkogården är främst utlagd söder om kyrkan och har byggts ut under 1900-talet.

Förutom kyrkan och kyrkogården finns vid kyrkplatsen skola, prästgård och prästgårdens löneboställe.
Öster om kyrkplatsen finns också en byggnad från mitten av 1900-talet som varit pensionärsboende.
Prästgården har ett äldre ursprung men övriga funktioner byggdes upp vid eller i anslutning till
kyrkplatsem från mitten av 1800-talet och framåt. De offentliga byggnaderna utmärker sig genom sin
storlek och utformning och visar på kyrkplatsens betydelse.

I byn kring kyrkplatsen byggdes under 1900-talets första hälft en del bostäder eftersom platsen var ett
centrum. Här fanns diverseaffär med poststation och mindre industrier som mejeri, slakteri och ett
sadelmakeri. Affären, en putsad funkisbyggnad byggd 1935, finns kvar idag. Lokalerna för de olika
industrierna är däremot borta. En koncentration av bebyggelse från mitten av 1900-talet finns sydost om
kyrkplatsen.

Byggnadstraditionen

Inom kärnområdet finns en varierad bebyggelse med offentliga byggnader med gemensamma funktioner,
villabebyggelse från 1900-talets första hälft och äldre gårdslägen med en traditionell bebyggelse.

Norr om kyrkan ligger tre större byggnader. Två av dessa är skolbyggnader, den ena byggd 1875 och den
andra 1931. Båda skolbyggnaderna är klädda med locklistpanel och har sadeltak belagda med tvåkupigt
lertegel. Den tredje byggnaden har varit bostad för kyrkvaktmästaren och uppfördes 1931. Den har
locklistpanel, sadeltak med rött tvåkupigt lertegel och en hög källarvåning. Samtliga tre byggnader är
målade i olika gula kulörer.

Väster om kyrkan ligger prästgården. Det är en putsad, vit byggnad med brutet tak belagt med tvåkupigt
lertegel. På tomten finns också en tiondebod från 1800-talet. Längre söderut ligger prästgårdens
löneboställe. Där är byggnaderna i trä målade i rött med vita snickerier. Bostadshusens sadeltak är
belagda med lertegel medan flera av ekonomibyggnaderna har plåttak.

Vid kyrkplatsen, öster om den och koncentrerat sydost om den, finns en villabebyggelse från 1900-talets
första hälft med villor i en förenklad 1920-talsklassicism eller funkisstil. De förstnämnda har fasader
klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg och snickerier i vit oljefärg. Sadeltaken eller de brutna
taken är belagda med rött tegel. Villorna i funkisstil är putsade och målade i vitt eller ljust gult. Sadeltaken
eller tälttaken är belagda med lertegel, plåt eller svart, tegelimiterande plåt.

Norr om sockencentrat ligger Oppgården, som är en av gårdarna i byn Dalhem, samt gården Västansjö.
Oppgården har äldre ekonomibyggnader och en äldre mangårdsbyggnad bevarad. Ekonomibyggnaderna
är målade med röd slamfärg och taken belagda med svart, korrugerad plåt medan mangårdsbyggnaden
är målad med gul oljefärg och på taket ligger enkupigt lertegel. I Västansjö finns idag bland annat en
mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet och en äldre magasinsbyggnad. Byggnaderna på gården är
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målade med röd slamfärg, där bostadshusen har vita snickerier. Magasinet har svartmålade luckor och
dörrar. Takmaterialen varierar.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningar finns på flera platser inom kärnområdet men är främst koncentrerade till lägen i
kärnområdets nordvästra del. Vid sjön Patts nordvästra sida ligger byn Västansjö. Väster om byn ligger
tre förhistoriska gravar, en stensättning (L1959:9427) och två rösen (L1959:9269, 9803). Gravarna ligger
uppe på ett höjdläge med en kraftig rasbrant längs den östra kanten. Öster och nordost om sjön Patt
ligger ytterligare två rösen (L1959:9731, 8911). Rösena dateras till bronsålder, medan stensättningen är
mer svårdaterad och kan höra till äldre järnålder. I kärnområdet finns ytterligare stensättningar. Spridda i
området finns ett flertal osäkra gravanläggningar (L1959: 8665–8666, 8826–8828, 9207, 9737) samt i
nordväst ett gravfält med fem registrerade gravar, av vilka flera är kraftigt skadade av modernt skogsbruk
(L1959:8806). På ett höjdläge väster om Dalhems kyrka finns en registrerad uppallad sten (L1959:8978).
Stenen är stor, ca 2 x 2 meter och 1,8 meter hög. Ibland utgörs de uppallade stenarna av
gravanläggningar ibland är de naturbildningar. Några hundratal meter söder om kyrkan finns en källa
kringsatt av cementrör, enligt tradition har det varit en offerkälla (L1959:9428). Mängden lämningar visar
på att bebyggelsen i Dalhem har en kontinuitet från bronsålder fram till idag.

Det brukade landskapet

Genom dalgången går också väg 860 som utgör en av de äldre och viktigare vägförbindelserna i
området. En mindre del av denna väg, en äldre sträckning genom villaområdet sydost om kyrkplatsen, är
utpekat i inventeringen Värna vägar. En påminnelse om vägens betydelse är den milsten (L1959:8664)
som finns vid vägen i höjd med kyrkan. Milstolpen ska enligt Fornsök ha haft årtalet 1737 inristat. Att
kommunikationerna varit viktiga för kyrkplatsen blir också tydligt genom det gästgiveri som från 1700-talet
fram till omkring år 1900 låg norr om sjön Patt på gården Stora Dalhem. Här kunde resande rasta, äta
och bo över. Gästgiveribyggnaden revs under 1900-talet.
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Utsnitt ur enskifteskarta över Dalhem från 1813. Kartan visar bland annat
Oppgårdens läge och gästgiveriet samt hur dagens väg 860 slingrade sig
genom byn. Carlsro som syns på bilden är idag borta. Här ligger istället
Dalhems medborgarhus byggt 1953-54.

 

Dalhems kyrka från söder.

Kyrkplatsen med de två skolorna till vänster och kyrkvaktmästrabostaden till
höger.

 

Prästgården i Dalhem.
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Äldre magasin vid gården Västansjö.

 

Vy mot Dalhems kyrkplats. Till vänster i bilden syns den före detta
Konsumaffären i Dalhem.

Ett av de bronsåldersrösen som ligger på ett höjdparti väster om gården
Västansjö.
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Kärnområde Larum
Dalhems socken

Kärnområdet Larum omfattar Larums ryttmästarboställe med byggnader från olika tider,
fornlämningsområden främst i kärnområdets södra del samt spåren av verksamheter vid dalgångens
vattendrag.

Fornborgen vid ryttmästarbostället

Högt på ett berg över dalgången ner mot Stora Vången ligger en av Tjusts cirka 45 fornborgar. Det är inte
svårt att förstå varför man valde att bygga en borg här. Från fornborgen har man en storslagen utsikt över
dalgången. För alla resande låg borgen väl synlig och signalerade att här fanns någon som hade råd och
makt att bygga stort. Sydost om fornborgen finns ett område med gravar, fossil åker och skålgropsstenar
– också tecken på den stora betydelse som området haft. De gårdar som tog form på platsen utgjorde
under 1600- talet en kugge i det svenska stormaktsbygget. Larum blev officersboställe för en ryttmästare.
På platsen fanns också möjligheter till andra verksamheter genom vattendragen i
dalgångarna. Kopparbrytning, sågverk, kvarnar och tegelbruk kom under olika perioder att komplettera
gårdens jordbruk.

 

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Välbevarat exempel på ryttmästarboställe.

Det förhistoriska landskapet Rik fornlämningsbygd i kommunens inland.

Industrins tidevarv Ruin av tegelbruk, sågverk och kvarn.

Klass 2
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Byggnadstraditionen

Larums ryttmästarboställe är ett välbevarat exempel på ett officersboställe och företeelsen berättar om
indelningsverkets avlöningssystem. Larum omnämns första gången i det skriftliga källmaterialet 1364 och
under 1500-talet fanns här två gårdar. Gårdens historia är komplicerad men för att förstå dagens situation
görs här en kortfattad förklaring. År 1647 donerades gårdarna i Larum, tillsammans med flera andra
gårdar, till en Johannes Matthiea Gothus som vid den här tiden hade privilegium på utnyttjandet av
traktens viktiga kopparfyndigheter, bland annat på Larum. Matthiea var biskop i Strängnäs stift. Gårdarna,
inklusive Larum, var av skattenatur och biskopen fick därför köpa dem av bönderna som ägde dem. För
att få behålla skatteintäkterna från gårdarna lämnade biskopen en summa i pant till Kronan.
Kopparfyndigheten satte ett högt värde på gårdarna och därmed blev kostnaden för panten hög. Vid
reduktionen 1684 hade biskopens son ärvt Larum. Reduktionen ledde till att staten drog in panten för
Larum. Biskopens son kunde inte betala panten och fick därför lämna gårdarna i Larum till kronan. På så
sätt blev de båda gårdarna två kronohemman. Dessa kom i det nya indelningsverket, som etablerades
vid den här tiden, att sammanföras till en gård som indelades som ryttmästarboställe för Östgöta
Kavalleriregemente. När det militära indelningsverket upphörde 1901 fortsatte staten att äga gården och
arrenderade ut den. Ännu på 1970-talet ägdes gården av dåvarande Domänverket. Idag är
bostadsfastigheterna privatägda medan marken fortfarande ägs av staten.

Ett ryttmästarboställe skulle vara ståndsmässigt bebyggt. Någon gång under perioden 1754–1774 (enligt
syneprotokoll i Krigsarkivet) byggdes den gamla mangårdsbyggnaden som finns kvar än idag. Den äldsta
huvudbyggnaden på Larum har ett äldre formspråk som enligt Manne Hofréns Herrgårdar och boställen
kan härledas till de typritningar som togs fram av generalkvartermästare Erik Dahlberg redan 1687. Det är
en knuttimrad, envånings parstuga. Fasaden är klädd med lockpanel målad med röd slamfärg och
snickerier i vitt. Sadeltaket är belagt med enkupigt lertegel. I början av 1800-talet byggdes ett par stora
flygelbyggnader av vilka den ena med tiden har övertagit rollen som huvudbyggnad. Båda de 11⁄2
våningar höga byggnaderna är timrade och klädda med liggande panel, målad med röd slamfärg och
snickerier i vitt. De brutna taken är belagda med tvåkupigt lertegel. Den norra flygeln, som övertagit rollen
som huvudbyggnad, har byggts till med frontespis och veranda.

År 1916 byggdes ytterligare en ny huvudbyggnad i ett nytt läge på en höjd nordost om det gamla
gårdsläget. Det är en 11⁄2 våningar hög reveterad byggnad, avfärgad i vitt. Mansardtaket är belagt med
tvåkupigt lertegel. Läget på höjden gör att byggnaden syns väl i landskapet.

När kulturmiljöprogrammet för Västervik togs fram 1986 fanns på Larum fortfarande en större
ladugårdsbyggnad, troligen byggd 1820, i skiftesverksteknik. Denna ladugård är nu riven. Ett mindre antal
äldre ekonomibyggnader, bland annat ett timrat magasin finns dock kvar norr om de gamla
huvudbyggnaderna.

Nordväst om gårdsmiljön ligger torpet Kristineberg med flera äldre byggnader i olika tekniker. Fastigheten
utgör ett gott exempel på en äldre torpmiljö.

Det förhistoriska landskapet

I kärnområdet finns ett stort antal fornlämningar av olika typer. Uppe på Skanskullen strax söder om
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Larums ryttmästarboställe finns resterna efter en fornborg (L1959:9441). Huvuddelen av borgplatån
avskärmas av naturliga stup och branter. I den nordvästra delen är dock terrängen något mer
lättillgängligt och det finns här en ca 175 meter lång stenvall, upp till sex meter bred och en och halv
meter hög. På ett ställe i stenvallen finns en tre meter bred ingång. Idag är själva borgplatån skogbeväxt,
vilket kraftigt begränsar utsikten.

Strax sydost om Skanskullen, på andra sidan av dalgången finns en tydlig koncentration av förhistoriska
gravar, både rösen (L1959:9131, 9185, 9365) och stensättningar (L1959:8638, 8811, 9109–9110, 9520).
Det finns också ett gravfält (L1959:9261) som utgörs av ett röse och sju stensättningar. Fornborgen och
rösena dateras till bronsålder. Stensättningarna är mer svårdaterade, men skall sannolikt dateras till
yngre bronsålder/äldre järnålder. I nära anslutning till gravarna finns också en berghäll med tolv
skålgropar, vilken ligger som ett impediment i dagens åkermark. Lämningarna visar på en rik bygd som
börjat formas redan under bronsåldern. I anslutning till gravarna finns även ett område med fossil
åkermark (L1959:8829), bestående av ett 50-tal odlingsrösen. Ser man på enskifteskartan från 1813 finns
det ett par mindre uppodlade ytor inom den fossila åkermarken. Som i kärnområdet Dalhems kyrkby visar
mängden och variationen av lämningar på att området haft en bofast befolkning sedan bronsåldern.

Industrins tidevarv

Flera olika verksamheter har funnits på gården och i närområdet, främst utmed vattendraget. På Larums
marker bröts koppar från 1600-talet och in på 1800-talet. Framställningen av koppar gjordes under 1600-
och 1700-talet troligen på den plats där idag kvarnen ligger. Under 1800-talet fördes malmen till
Åtvidaberg för bearbetning. Ån kom istället att användas på flera olika sätt. Här har flottats timmer ner till
Stora Vrången. En del av virket sågades vid sågverket i ån, men en stor del flottades också vidare till
Överum. Kvarnen (L1959:9202) i ån utnyttjades fram till 1956. I början av 1900-talet installerades ett
kraftverk i ån som gav belysning i gårdarna.

Inom kärnområdet ligger också platsen för Larums tegelbruk (L1959:8661). Bruket ska ha varit i drift på
1870-talet och bland annat levererat tegel till bygget av den nya kyrkan i Dalhem. En uppgift säger att
tegelbruket ska ha lagts ner 1878 då kyrkan stod klar men det motsägs av en tidningsartikel i
Västervikstidningen från 1965 med en intervju med en man som ska ha arbetat som tegelslagare på
bruket under 1910-talet. Idag återstår en ruin av sten och tegel.
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Ryttmästarbostället i Larums äldsta huvudbyggnad uppförd någon gång
mellan 1754-1774.

 

Flygelbyggnad från tidigt 1800-tal som övertog rollen som huvudbyggnad
på ryttmästarbostället.

Huvudbyggnaden från 1916. Bilden är tagen från Skanskullens fornborg.

 

Äldre magasinsbyggnad

Torpet Kristineberg.

 

Resterna av sågverket vid bäcken.
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Resterna av Larums tegelbruk.

 

Berghäll med skålgropar strax norr om Lilla Dalhem, med Getbergen i
bakgrunden.

Delar av den bronsåldersmiljö med ett flertal rösen och stensättningar som
återfinns norr om Lilla Dalhem.

 

Delar av den muren till den fornborg som ligger uppe på Skanskullen.
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Huvudområde Djursnäs
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1bvaja.

Huvudområdet Djursnäs består dels av den medeltida gårdsbildningen vid Djursnäs gård,
dels ett större sommarstugeområde som växte fram på 1960-1970-talen. Inom huvudområdet
finns två kärnområden. I norr ligger kärnområdet Djursnäs gård och i söder bildar Kalvnäset
med sommarstugebebyggelse ytterligare ett kärnområde.

Från herrgårdsjordbruk till fritidshusområde

Till herrgården Djursnäs hör en dalgång med åkermark. Innan Porsviken bildades var
dalgången en del av havsviken Syrsan. Området där Kalvnäset och en stor del av dagens
fritidsbebyggelse ligger utgjorde gårdens betesmarker. Eftersom området var kuperat med
berg i dagen var betet nog inte det bästa. Ägarna till Djursnäs lät därför göra en plan för ett
område med fritidshus. I dag är stora delar av området med betesmark bebyggt. Även delar
av åkermarken har blivit tomter. Öster om bebyggelsen stiger marken brant och från toppen
har man en fantastisk utsikt över Syrsan och Helgenäs. En samling gravar, troligen från
bronsålder, tillsammans med namnet Djursnäs kase vittnar om att platsen använts under lång
tid.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Djursnäs gård (link available only in online story)

Kalvnäset (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Djursnäs sträcker sig från Djursnäs gård i norr till Kalvnäset i söder. I väster bildar
havsviken Syrsan en naturlig avgränsning. I öster höjer sig landskapet i en skogsklädd sluttning. Längst
ner mot dalgången växer en rand av lövskog och där ovanför tar tallskogen vid. Från Djursnäs gård i norr
sträcker sig en bördig dalgång med odlingsmark ner till Porsviken i söder. Väster om odlingsmarken är
terrängen kuperad med berg i dagen ner till Kalvnäset. Den sydligaste spetsen av Kalvnäset omgärdas i
öster av Porsviken och i väster av Kvartsviken. En smal landtunga leder ut till Rörholmsudden.

Djursnäs ligger i ett fornlämningstätt område men inom själva huvudområdet finns ett fåtal lämningar. Mitt
i sommarstugeområdet ligger en stensättningsliknande bildning (L1956:9978). På väg ut mot
Rörholmsudden ligger ett röse (L1956:9979) och en stensättning (L1955:50). I huvudområdets östra del,
högt upp på ett berg, ligger Djursnäs kase. Djursnäs kase ligger inom ett mindre naturreservat som
omfattar den branta sluttningen ner mot Djursnäs åkerlandskap och delar av skogsplatån ovanför
branten. Utsikten är imponerade och på toppen ligger fyra registrerade rösen (L1955: 574, 575, 644 och
645). Samtliga rösen och stensättningar dateras troligen till bronsålder och visar på att platsen redan vid
den tiden haft en bofast befolkning. Vid Kvartsviken har man, som namnet antyder, brutit kvarts
(L1955:66), troligen i modern tid.

Eftersom Djursnäs varit en ensam gårdsbildning har här aldrig genomförts något skifte av markerna. En
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karta för gården och dessa marker upprättades dock 1769 av den dåvarande ägaren. På kartan ser man
mangård och ladugård tydligt åtskilda. Öster och söder om mangård och ladugård låg den odlade marken
och sydost därom ner till Kvartsnäset utnyttjades marken för slåtter och bete.

Jord- och skogsbruk var basen för Djursnäs gård fram till mitten av 1900-talet. På den ekonomiska kartan
från 1945 ser man gården och jordbruksmarken. Betesmarken ner mot Kvartsnäset hade odlats upp till
åker under 1800-talets andra hälft. Utspridda på markerna låg torp och lägenheter med namn som
Betala, Snedden, Rankhyttan och Porsviken.

I mitten av 1900-talet hade skogen övertagit rollen som den viktigaste delen av Djursnäs gård. I mitten av
1960-talet valde därför dåvarande ägarna, Magnus och Henny Biander, att låta planlägga en stor del av
marken söder om gården och sälja tomter för fritidshusbebyggelse. Man lät upprätta en detaljplan för
området med en beskrivning av området och vilka byggregler som gällde. Planen angav noggranna
riktlinjer för den nya bebyggelsen. Det nya området hade en medveten tanke bakom placeringen av
bebyggelsen. Tomterna skulle ligga skyddade för insyn från havet. Undantaget var Porsviken där
tomterna har insyn från viken men inte från Syrsan. Det var också viktigt att hålla attraktiva strandpartier
som badet vid Porsviken, Kvartsviken, Rörholmsudden och mindre vikar tillgängliga för allmänheten. Där
tillgången till stranden begränsades något ansåg man att stranden var ”av mindre god kvalité”. Man
planlade områden för parkeringar, båtbryggor, badplatser, idrottsplats med mera. Även byggnadernas
storlek och placering reglerades i planen. Man eftersträvade en småskalig bebyggelse som inte tog över
landskapet utan infogade sig i miljön. Högsta tillåtna nockhöjd var 3,5 meter. Avsikten var främst att sälja
tomter men man planerade också för två mindre områden med sex tomter i varje där man kunde bygga
stugor för uthyrning. De placerades lite för sig själva i områdets västra del med badplats vid Syrsan. Här
skulle de som inte hade råd att köpa ett eget fritidshus ändå kunna få tillbringa en vecka i skärgården. De
sistnämnda planerna verkar dock aldrig ha förverkligats. Endast en av de tänkta tomterna är idag
bebyggd.

Det nya fritidshusområdet visade sig vara attraktivt. På den ekonomiska kartan från 1978 är redan flera
av tomterna bebyggda, i synnerhet ute på Kalvnäste där endas någon enstaka tomt fortfarande var ledig.
Dessa luckor har senare bebyggts. Flest lediga tomter fanns det i slutet av 1970-talet i områdets norra
del, utmed gårdens sammanhängande större åkerskifte.

När fritidshusbebyggelsen uppfördes i Djursnäs hade byggandet av fritidshus i Sverige under några
årtionden ökat stadigt. Det var på 1910-1920-talet som man på allvar började bygga koncentrerade
områden med just fritidshusbebyggelse. Förbättrad privatekonomi och allt längre lagstadgad semester
hade varit starkt bidragande orsaker till utvecklingen. Fritidshusområdet i Djursnäs började byggas i
slutfasen av den här eran. På 1960-talet sker också en allt tydligare övergång mot fritidshus som
uppfyllde samma standard som ett permanent boende. Man började också märka en trend mot att
sommarstugor övergick till att bli permanenta boenden. Få av husen i Djursnäs ger idag intryck av att
vara permanentbostäder men för många pensionärer har säsongen i fritidshuset blivit längre. Det i sig har
bidragit till att husens standard höjts sedan de byggdes.

Det nya fritidshusområdet har naturligtvis inneburit en stor förändring av området. Men den agrara
historien är fortfarande avläsbar. I det kuperade landskapet låg åkermarken i sänkorna mellan åsarna
med berg i dagen. Här har merparten av områdets sommarstugebebyggelse uppförts. Större och mindre
stråk av denna åkermark finns idag kvar antingen som åker eller som öppna allmänningar för
sommarstugeägarna.
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Karta från 1769. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur karta från 1769 som visar mangården till vänster och ladugården
till höger. Källa: Lantmäteriet.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet.
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Vy över åkerlandskapet söder om Djursnäs gård. I skogskanten ligger de
nordligaste fritidshusen.

 

Två av de registrerade rösena i tallskogen vid Djursnäs kase.

Utsikt från Djursnäs kase mot nordväst. Nedanför bergskanten breder
jordbrukslandskapet och fritidshusområdet ut sig.

 

Vy över fritidshusområdet från Djursnäs kase. I fonden Syrsan.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Djursnäs är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

153



Kärnområde Djursnäs gård
Västra Eds socken

Kärnområdet Djursnäs gård utgörs av tomten med huvudbyggnaden och flyglar samt olika
ekonomibyggnader som magasin och ladugård, på och i anslutning till tomten.

Djursnäs med anor från 1600-talet

Mangårdsbyggnaden vid Djursnäs vänder sig mot Syrsan. Från sjösidan visar gården upp en pampig
anläggning med den stora huvudbyggnaden i centrum, två par med flyglar, trädgård med stora vårdträd
och mindre ekonomibyggnader. Flera av husen har byggts om. Huvudbyggnaden, som i dag är två och
en halv våningar hög, hade troligen bara en våning när den byggdes på 1600-talet. Båda paren med
flyglar tillkom under 1800-talet. Söder om mangården ligger ett äldre timrat magasin och ytterligare en bit
söderut gårdens stora ladugård från 1913.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
En av Tjusts många herrgårdar. Utgör, tillsammans med bland andra Tyllinge och
Bjursund, en av Tjusts få herrgårdar i barock eller senbarock.

Byggnadstraditionen

Mangårdsbyggnaden med anor från 1600-talet. Kvar av det sena 1600-talets
byggnadstradition finns gårdsmiljöns plan, timring som dominerande byggnadsteknik
och de slamfärgsmålade byggnaderna. Ekonomibyggnaderna utgör exempel på
traditionen med timrade byggnader.

Klass 3
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Herrgårdsbygden

Djursnäs är en av de många herrgårdsmiljöerna i norra delen av Tjust. Till skillnad från många andra
herrgårdsmiljöer genomgick inte Djursnäs någon stor ombyggnad under 1800-talet. Gårdsmiljön har
därför kvar drag av 1600-talets gårdsmiljö.

Det första skriftliga belägget för Djursnäs är enligt bokverket Det medeltida Sverige från 1340. Man tror
att gården då var sätesgård för en Peter Ragvaldsson. I mitten av 1500-talet finns här två hemman som
båda tillhör dekanatet i Linköping. Enligt Det medeltida Sverige brukades de båda gårdarna av samma
landbo. 1562 var hemmanen sammanslagna till en gård som hade jord till åtta tunnor, äng till 18
vinterlass, ”passligt” mulbetet, ollonskog till 16 svin, fiskevatten med 12 notvarp och en mjölkvarn ”då stor
flod är”. Detta var en relativt välbärgad gård vid den här tiden.

Dekanatet står omtalat som ägare till Djursnäs från 1549 men kort därefter förlorade man på grund av
reformationen innehavet. Djursnäs kom istället i kronans ägo. År 1562 säljer Erik XIV Djursnäs till
äventyraren Charles de Mornay. Han var en franska adelsman som var i tjänst hos Gustav Vasa, Erik XIV
och Johan III. Han fick flera gårdar i förläning för sina tjänster men Djursnäs köpte han. Efter att ha brutit
sin trohetsed till Johan III och varit en av dem som arbetade för att befria Erik XIV dömdes han för
förräderi och avrättades i Stockholm 1574.

Genom byte av gårdar kom Djursnäs från 1628 att bli en del av det gårdskomplex som hörde till
Åkerholms gods. Vid den tiden ägdes Åkerholm av familjen Soop. Ägandet av gårdar skiftade genom
byten, köp och inte minst genom arv. Djursnäs kom i slutet av 1700-talet att ägas av dåvarande ägaren av
Forsby, kapten Jöran Isac von Knorring. Kapten von Knorring dog barnlös och såväl Forsby som Djursnäs
ärvdes av systersonen friherre Otto Wilhelm Lybecker. När hans hustru Fredrica Sofia Granschoug avled
1863 ärvdes båda gårdarna av sonen Otto Gustaf Lybecker. Otto Gustaf bodde, enligt
husförhörslängderna, fram till 1864 på Djursnäs. Därefter flyttade han med sin familj till Forsby. Djursnäs
kom istället att ägas och bebos av hans fyra ogifta systrar.

Den äldsta av systrarna, Maria Lovisa, levde längst och efter henne ärvde brorsonen Carl Axel Jakob
Lybecker. Han var den siste manlige ättlingen av släkten Lybecker och efter hans död övertogs Djursnäs
av en Karl Gustaf Larsson som under några år arrenderat gården sedan Axel Lybecker med familj flyttat
till Strängnäs. Familjen Larsson kom att äga Djursnäs fram till början av 1950-talet då gården köptes av
ingenjören Magnus Biander och hans hustru Henny. Paret gjorde en omfattande renovering av gården.

1995 sålde paret Biander Djursnäs till Martin och Maud Sigg. Även paret Sigg har arbetat med att
renovera gården men också med att återköpa marker och byggnader som än gång tillhört Djursnäs.

Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet är en gårdsmiljö som trots ombyggnader har kvar några grundläggande kvalitéer
från mitten av 1600-talet till exempel mangårdens ursprungliga läge, gårdsmiljöns plan, de timrade
byggnaderna och den genomgående användningen av röd slamfärg. Djursnäs gård utgörs av tomten
med huvudbyggnad och flyglar samt olika ekonomibyggnader, till exempel magasin och ladugård, på och
i anslutning till tomten.

Den ursprungliga mangården från 1600-talet finns kvar men har byggts på med ytterligare en våning och
taket har ändrats till det brutna takfall huset har idag. Ekdörrarna dateras till 1700-talet medan verandan
med snickarglädje tillkom i slutet av 1800-talet. På 1820-talet tillbyggdes huvudbyggnaden med flyglar.
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De hade då två våningar men sänktes på 1950-talet till en våning. Även de fristående flyglarna byggdes
under 1800-talet.

Mangårdsbyggnaden till Djursnäs är en 21⁄2 våningar hög byggnad med brutet tak och synlig
timmerstomme. Taket är belagt med rött tvåkupigt lertegel och fasaden är målad med röd slamfärg.
Fönstren är småspröjsade med foder målade i grått och bågar i vitt. Flyglarna, som är sammanbyggda
med huvudbyggnaden, har liggande panel medan de fristående flyglarna har stående brädpanel. På
tomten finns ytterligare några mindre ekonomibyggnader. Dessa byggnader har antigen synlig
timmerstomme eller stående brädpanel. Två av dem har inrymt mejeri och smedja. Vid en av dessa
byggnader finns idag gårdens vällingklocka. Samtliga flyglar och ekonomibyggnader är enhetligt målade
med röd slamfärg och har tak belagda med lertegel.

Söder om tomten ligger ett större magasin i två våningar. Även magasinet är timrat. Fasaden är omålad
och fönstren täcks med luckor. Sadeltaket är belagt med enkupigt lertegel. Ytterligare ett stycke söder om
magasinet ligger en större ladugård som enligt Sveriges bebyggelse uppfördes 1913. Byggnaden är
klädd med panel, delvis brädpanel och delvis locklistpanel, som är målad med röd slamfärg. De dekorativt
utformade fönstren är målade med vit oljefärg och dörrar och portar med svart oljefärg. Taket är belagt
med tvåkupigt lertegel. På ena gaveln finns en körbro kvar.

I mangårdsbyggnaden finns bland bevarade kartor ett förslag till en parkanläggning vid Djursnäs, daterad
1879. I vilken utsträckning planen genomfördes har inte gått att fastställa. Några spår av parkanläggning
finns inte på den ekonomiska kartan från 1940-talet.

Djursnäs gård med de två vidbyggda flyglarna.

 

Djursnäs gård med samtliga fyra flygelbyggnader. I siktlinjen från
huvudbyggnadens entré mot vattnet står ett par imponerande askar.
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Ekonomibyggnad vid mangården. Vällingklockan är dold i grönskan.

 

Magasinet

Ladugården
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Kärnområde Kalvnäset
Västra Eds socken

Kärnområdet Kalvnäset utgörs av den södra delen av Djursnäs sommarstugeområde med sin tidstypiska
fritidshusbebyggelse och kvartsbrottet.

Kvarts och fritidshus

Två helt skilda saker gör området Kalvnäset kulturhistoriskt intressant. Den äldsta företeelsen är det
kvartsbrott som finns vid Kvartsviken. Här bröt man under en period i början av 1900- talet den vita
stensorten kvarts. Stenen krossades till pulver och användes som en viktig ingrediens i bland annat
glasmassa. Udden vid Kalvnäset var också en av de första delarna av det nya fritidshusområde som
började byggas på 1960-talet. Här placerades husen på stora naturtomter. Husen var låga och färgsatta i
diskreta färger som gjorde att bebyggelsen smälte in i naturen och inte tog över den. Än i dag är denna
bebyggelse väldigt välbevarad och har undgått de senaste årens förkärlek för stora, inglasade uteplatser
och ljusa färgsättningar.

 

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar Sommarstugeområde från 1960-talet.

Byggnadstraditionen
Välbevarade sommarstugor typiska för 1960-talet vad gäller utformning och
färgsättning samt välbevarade naturtomter.

Det brukade landskapet Brytningen av kvarts vid Kvartsviken på Kalvnäset.

Klass 2
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Sjöfart och kustnäringar

Kalvnäset är ett av Västerviks kommuns många sommarstugeområden. Turistnäringen och fritidsboenden
har under 1900- talets andra hälft blivit en viktig del av näringslivet i kommunen. Ur ett kulturhistoriskt
perspektiv är Kalvnäset, som utgör den äldsta delen av området, den mest betydelsefulla delen av
området. Området planlades och började bebyggas under 1960-talet. Idag utgör området ett välbevarat
exempel på fritidshusområde från den här tiden. Välbevarade, ursprungliga drag är till exempel hur husen
inpassats i tomternas naturförutsättningar, husens skala, utformning, material och färgsättning.

Marken på Kalvnäset var ett bergigt markområde. Här hade bedrivits slåtter men dessa marker övergavs
när jordbruket blev mer mekaniserat. Betet kan ha fortsatt ytterligare en tid men när jordbrukets betydelse
för Djursnäs minskade i mitten av 1900-talet blev betesmarken inte intressant längre. Istället satsade
dåvarande ägaren till Djursnäs gård på att sälja tomter till fritidshus.

Den ursprungliga detaljplanen efterlevs än idag och har därigenom skapat ett tidsmässigt väl
sammanhållet område. Tomterna härute, omgivna av havet på båda sidor om näset, var attraktiva. På de
kuperade naturtomterna, ofta med berg i dagen, passades byggnaderna in.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen inom Kalvnäset är typisk för sin tid och för den här typen av bebyggelse. Områdets
bebyggelse utgör ett gott exempel på fritidshusbebyggelse som varit och är en typ av bebyggelse som
utmärker Västerviks kommun.

Stugorna ligger på naturtomter där husen passats in i miljöns topografi med berg i dagen. Husen är små
och låga för att inte ta över och dominera landskapet. De är klädda med liggande panel målade i bruna
eller gråblå kulörer. Sadeltaken är flacka och belagda med svart tegelimiterande plåt, svart betongtegel
eller svart korrugerad plåt. Stugorna är relativt välbevarade med få nya tillägg. På tomterna finns mindre
ytor med klippta gräsmattor, planteringar och fruktträd. Mellan tomterna dominerar lövskogen med björk,
ek och hassel.

Det brukade landskapet

Kvartsbrottet på Kalvnäset visar på en verksamhet som i början av 1900-talet var betydelsefull för
Västerviksområdet. När det gäller stenindustrin är det brytning av granit och stenhuggeri som man främst
tänker på som en viktig del av Västerviks industriprofil vid den tiden. Brytning av kvarts har dock
förekommit på en del platser där förutsättningarna varit rätt.

Kvartsbrottet är en registrerad fornlämning (L1955:66). I nordvästlig-sydostlig riktning sträcker sig en åder
med kvarts synlig i bergknallarna. Området är 200-300 meter långt. På flera ställen kan man se mindre
brott men brytningen har framför allt gjorts i sydost i anslutning till Kvartsvikens östra strand. Kvarts
används vid tillverkning av glas och porslin. På äldre kartan över Djursnäs gård och marker finns inga
noteringar om att man ska ha brutit kvarts. Bengt Molander som inventerat stenbrott i Västerviks kommun
gör därför antagandet att verksamheten bör vara av senare datum, troligen med start på 1920-talet.
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Vägen ner mot kärnområdet Kalvenäs. De små fritidshusen ligger
inbäddade i landskapet.

 

Vägen mot södra delen av Kalvnäset rakt fram och mot kvartsbrottet till
höger. I fonden Porsvikens mynning i Syrsan.

Exempel på välbevarat fritidshus vid Kvalnäset.

 

Kvartsbrottet, L1955:66

Fritidshus i höjdläge.
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Huvudområdet Draget
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0aCuKb.

Viktiga faktorer för området Draget är fornlämningar, vatten och kommunikation. Två mindre
vikar i Gamlebyviken respektive Gudingen reducerar här Norrlandet till ett smalt näs.

Platsen där man drog
Ibland säger namnet allt. Så är det i Draget. På den smalaste delen av Norrlandet drog man
fram till och med medeltiden sina båtar mellan Dragsviken i Gamlebyviken och Kuggviken i
Gudingen. Skulle man resa norrut från Gamlebyviken sparade det tid att inte behöva fara funt
hela Gränsö och det blev också säkrare att kunna segla bland Gudingens öar och inte behöva
ut på öppet hav utanför Gränsö. Någon insåg fördelen med platsen och byggde en liten
försvarsanläggning, en fornborg, som kontrollerade platsen. Idag är detta torra land men då
var det blötare och inte så stort besvär att dra båtarna.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Draget (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Fornlämningsplatsen Draget ligger på det så kallade Norrlandet som är en smal och långsträckt halvö
norr om Gamlebyviken. Huvudområdet utgörs av området kring Dragsviken i Gamlebyviken och
Kuggviken i Gudingen. Inloppet till Kuggviken är ett smalt sund med byn Framnäs i väster och Päraudden
i öster. Landområdet är kraftigt kuperat, delvis med berg i dagen. Ett fåtal fastigheter, permanentbostäder
och fritidshus, finns i området. Längts in i Kuggviken ligger Rätö brygga för fritidsbåtar. Förutom
fornlämningsplatsen Draget, som beskrivs närmare under kärnområdet, finns här ytterligare ett par
registrerade fornlämningar, dels en fyndplats för slagg (L1957:3258), dels en fyndplats för glasslagg
(L1957:3794). En teori är att detta varit platsen för Casimirsborgs glasbruk som var i drift 1757 till 1810.
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Utsnitt av geometrisk karta över Segerstads by, Lofta socken, Tjust härad
från 1716. Källa: Lantmäteriet.
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Skydd och riktlinjer
1. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas

över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

2. Vägen över Norrlandet är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som
kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
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Kärnområde Draget
Lofta socken

Kärnområdet i huvudområdets nordvästra del fokuserar på kommunikationen mellan Dragsviken och
Kuggviken. Det är ortnamnen i området som berättar om platsens historia.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet Lämningar av fornborg i ett betydelsefullt läge.

Sjöfart och kustnäringar
Immateriellt kulturarv i traditionen av att båtar dragits mellan de båda vikarna, samt i
ortnamnen Dragsviken och Kuggviken.

Det förhistoriska landskapet

Draget är en plats som är kopplad till platsens geografiska förutsättningar. Centralt för kärnområdet
Draget är den fornborg, L1957:3793, som ligger på den smala landtungan mellan Dragsviken och
Kuggviken. Lämningar av en murformation finns kvar på platsen.

Sjöfart och kustnäringar

Förutom den fysiska fornlämningen är Draget en plats med en stark tradition och med namn på platser
som berättar om sjöfarten i området. Ett drag är en plats som man drog båtarna över för att slippa segla

Klass 3
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en omväg. ”Kugg” i Kuggviken kommer sannolikt från namnet på den medeltida båttypen kogg.
Båttrafiken mellan Gamlebyviken och Gudingen kan således ha gått över näset vid Draget. Möjligen har
fornborgen haft en funktion att fylla i det sammanhanget, kanske som en övervakningsstation.

Vy över Kuggviken.

 

Vy över Dragsviken.

Lämningarna av fornborgen vid Draget, L1957:3793

 

Norrlandsvägen vid Draget.
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Huvudområde Dröppshult
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/SzW5O.

Huvudområde Dröppshult omfattar gården Dröppshult med omgivande marker,
Trädgårdstorpet samt tidigare lägen för kvarn och såg som hört till gården. Inom
huvudområdet finns kärnområdet Dröppshults gård.

Herrgård i skogsbygd
Dröppshults gård ligger i kanten av skogen. Mot öster finns ett öppet jordbrukslandskap och
mot väster tar skogen vid. I miljön finns torp och vid vattendragen kvarn och såg. Gården är
en av flera mindre herrgårdar i Västerviks kommun. De första av gårdens ägare som träder
fram ur historien är Joshua och Caleb de Frumerie som ägde gården vid sekelskiftet 1600.
Därefter har Dröppshult en skiftande historia med många olika ägare.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Dröppshults Gård (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområde
Dröppshult ligger i ett mjukt, kuperat landskap. I landskapet finns den nordvästliga-sydostliga riktning som
karaktäriserar sprickdalslandskapet i Tjust. I närområdet finns flera sjöar bland annat Vångaren och
Fälgaren som är ett par av de till ytan större. Gården ligger i skogsbygden men just kring Dröppshult
öppnar landskapet delvis upp sig i ett storskaligt jordbrukslandskap. Detta utgör en utlöpare till det större
sammanhängande odlingslandskapet kring byarna Överby och Kårby nordväst om Dröppshult. I kanten
av åkermarken finns ett smalt band av lövskog, främst ek och björk, och längre upp på höjderna tar
barrskogen, främst tall, vid.

Inom huvudområdet finns endast en lämning registrerad i fornsök. Det är platsen för det sågverk
(L1956:8071) som tidigare fanns vid Sågverksbäcken mellan Dröppshultegöl och Vången. Den är enligt
fornsök registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning eller möjlig fornlämning. Enligt beskrivningen
bedömer man att lämningen är sentida. Det stämmer ur ett arkeologiskt perspektiv men på en karta över
Dröppshult från 1807 finns platsen markerad som såg. Området ligger i skogsbygden, på några
kilometers avstånd från kustens rika fornlämningsbygd. En inventering av området skulle troligen ge en
rikare fornlämningsbild.

Dröppshult har ett sent första skriftligt belägg. Enligt bokverket Sveriges bebyggelse omtalas Dröppshult
första gången 1549. Det är då ett kronohemman. En jämförelse av gårdens tillgångar med närliggande
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gårdar visar att Dröppshult vid den här tiden var en liten gård. Man hade åker till en tunnas utsäde, äng till
fyra lass hö, bra bete och bra timmer-, näver och svedjeskog samt ollonskog till sex svin. Under 1550-
talet var Dröppshult en av de gårdar i området som tillhörde Svante Stures grevskap Stegeholm men
drogs senare tillbaka till kronan. Gårdens ägarlängd har sammanställts av Carl Aschan. Det var när
Josua Frumerie skatteköpte Dröppshult som gårdens status förändrades. Josuas son Caleb, adlad 1718
till de Frumerie, fick skattehemmanet överfört till ett frälsehemman. Här tog Dröppshults utveckling en
annan väg än ”vanliga” bondgårdar. Caleb de Frumerie saknade söner men dottern Mariana gifte sig med
en kapten Ehrenmark. Familjen Ehrenmark kom därefter att äga Dröppshult under resten av 1700-talet.

I början av 1807 tillhörde Dröppshult fröken Christine Drufwa. Under hennes tid som ägare upprättades
en karta över gården som finns bevarad i lantmäteriets arkiv. Eftersom Dröppshult var en ensamgård
gjordes aldrig något skifte av gårdens marker. Den upprättade kartan har dock, som skifteskartorna, en
beskrivning av markerna och hur de använts. Som var vanligt vid den här tiden låg åkermarken närmast
gårdsläget och därefter ängar och längst bort från gården betesmarkerna. Genom kartan får man bland
annat veta att en kvarn i vattendraget öster om gårdsläget på gränsen mot Kårbys marker tillhörde
Dröppshult. Det gjorde också en såg i Sågverksån, även den på gränsen mot Kårby. Trädgårdstorpet var
vid den här tiden ett etablerat torp med byggnader och marker.

Efter Christina Drufwas tid kom Dröppshult att bli en del av Blekhemsgodset. År 1849 köptes gården av
den före detta befallningsmannen på Blekhem Per Spångberg. Ägandet övertogs 1869 av hans dotter
Christina och hennes man Carl Johan Holm som varit tegelmästare på Blekhem. Under 1900-talets första
hälft hade gården flera olika ägare. Den nuvarande ägarfamiljen Aschan köpte Dröppshult 1965.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet gjorde den tekniska utvecklingen, framför allt starkare
och bättre redskap och maskiner, att ängar omvandlades till åkermark. På den ekonomiska kartan från
1944 ser man att det har hänt med en stor del av ängsmarken på Dröppshult. Under 1900-talet lades en
hel del jordbruksmark ner men på Dröppshult verkar det mesta ha fortsatt att brukas. Enstaka mindre,
avlägset liggande åkrar lades igen men fram till idag har en del av de markerna åter tagits i bruk.

Utsnitt ur karta över Dröppshults gård från 1808. Nr 1 är mangården och nr
2 trädgården ”med flera goda träd och jordland”. De bruna och rosa
markeringarna är gårdens och Trädgårdstorpets åkermark medan de gula
fälten är äng och de vita betesmark. Öster om gården ligger kvarnen och i
vattendraget mellan Sågqvarnsviken och Dröppshultegöl ligger sågen.
Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet

 

Vy över åkerlandskapet norr om Dröppshult. Bilden är tagen mot nordväst,
grannbyn Överby.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Dröppshult är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.
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Kärnområde Dröpshults gård
Törnsfall socken

Kärnområdet Dröppshults gård utgörs av den samlade gårdsbebyggelsen med närmast omgivande
marker.

Gammalt möter nytt
Mangårdsbyggnad från mitten av 1800-talet samt flyglar och mindre ekonomibyggnader från 1800-talets
slut, alléer och stora lövträd präglar miljön vid Dröppshults gård. 2019 slog åskan ner och en av de äldre
ladugårdsbyggnaderna förstördes i branden. Nu har den byggts upp igen. Den nya byggnaden är en
modern ladugårdsanläggning med lösdrift som ändå anpassats och väl smälter in i 1800-talets
gårdsmiljö. Ett fint exempel på att gammal stil och moderna krav kan förenas.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Exempel på en herrgårdsmiljö av mindre typ.

Byggnadstraditionen
Traditionellt uppbyggd gårdsmiljön med huvudbyggnad, två flyglar, ekonomibyggnader
av olika ålder, spår av äldre trädgårdsanläggning samt allé.

Det brukade landskapet Öppet, storskaligt brukat jordbrukslandskap.

Herrgårdsbygden

Klass 3

©Lantmäteriet

173



Bebyggelsens struktur är utmärkande för en herrgårdsmiljö. Mangården är tydligt avskild och
huvudbyggnaden, flankerad av flyglar, framträdande. Nära mangården ligger också arbetarbostäder och
mindre ekonomibyggnader. Väster om mangården kantas vägen fram till huvudbyggnaden av två
ladugårdar som ramar in miljön. Vid infarten och som en pendang till huvudbyggnaden ligger ett större
magasin. Miljöns herrgårdskaraktär förstärks ytterligare av den allé av främst äldre lindar som omger
vägen fram till mangården.

Byggnadstraditionen

Gårdens bebyggelse är en samling av byggnader från olika tider som visar olika funktioner och behov
som funnits. En rektifiering av kartan från 1808 visar att dagens huvudbyggnad ligger i samma läge som
den dåvarande. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1855 under Per Spångbergs tid som ägare.
Stilen är symmetriskt klassicistisk med en fronton på var långsida. Huset är byggt i sten, putsat och
avfärgat i en ljust beige kulör. Fönsterkarmar och bågar är mörka och verandans snickerier vita. Taket är
belagt med enkupigt tegel. De båda flyglarna har fungerat som bostäder och ska vara uppförda omkring
år 1880. De är klädda med locklistpanel och målade likt huvudbyggnadens fasad. Den ena flygeln har
röda fönstersnickerier och dörrar medan den andra har mörka lika huvudbyggnadens. Taken är belagda
med tvåkupigt tegel. De mindre ekonomibyggnader och arbetarbostäder som ligger i anslutning till
mangården är av trä, målade med röd slamfärg, snickerier i vitt och svart samt taken belagda med en-
eller tvåkupigt rött tegel.

De båda ladugårdarna är av trä målade med röd slamfärg och snickerier i vitt och svart. På taken ligger
korrugerad plåt. Den norra av de båda är troligen från 1800-talets andra hälft medan den södra är
nybyggd 2020. Den tidigare byggnaden förstördes i en brand efter ett åsknedslag 2019. Den nya
ladugården har byggts i äldre stil men med moderna lösningar. Mot söder saknar lösdriftshallen vägg
vilket underlättar utfodring och utgödsling.

Det stora magasinet vid infarten till gården är timrat. Fasaden är målad med röd slamfärg och luckor och
dörrar med vit oljefärg. Taket är belagt med enkupigt tegel. I miljön finns ytterligare ett mindre antal
ekonomibyggnader som fungerar som garage eller förråd. Taken är ofta belagda med korrugerad plåt.
Norr om gårdsmiljön, i en angränsande betesmark, ligger en timrad smedja som är målad med röd
slamfärg. Dörren är målad i svart och taket belagt med enkupigt tegel.

Spåren av äldre trädgårdsanläggningar är en viktig del av platsens historia. Framför huvudbyggnaden
finns en rundel omgiven av grusgång. Idag finns här ett solur, två enkla rosrabatter och gräsmatta. På ett
foto från 1954 har rundeln den utformningen. Nya flygfoton visar också att man fortfarande kan ana spår
av trädgårdens tidigare gångsystem. Det finns också flera bevarade fruktträd, buskar och lövträd som kan
härröra från äldre anläggningar.

Det brukade landskapet

Odlingslandskapet har kring själva gården en herrgårdsliknande prägel med inslag av lövskogsbeväxta
betesmarker. Lövskogen utgörs främst av äldre ekar.
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Mangårdsbyggnaden med de båda flyglarna, rundeln och allé med lindar
och en större ask.

 

Vägen till Dröppshults gård med ladugård på var sida. Till vänster den äldre
och till höger den 2020 nybyggda. Alléns lindar är påverkade av branden
men verkar ha börjat återhämta sig.

Arbetarbostad och ekonomibyggnad vid mangården.

 

Arbetarbostad med vällingklocka på taket samt ekonomibyggnad. I
förgrunden äldre fruktträd.

Magasinsbyggnaden vid infarten till gården

 

Smedjan.
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Huvudområde Ekevik-Kolsebo
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/j0LmH.

Huvudområde Ekevik-Kolsebo är ytmässigt omfattande och består av bebyggelsen i och
markerna kring de båda byarna Ekevik och Kolsebo. Båda byarna har en utformning typisk för
tiden efter laga skifte med gårdar kvar i det ursprungliga byläget, utflyttade gårdar och marker
med både åker och bete. Huvudområdet innehåller två kärnområden: dels Ekeviks bykärna,
dels Kolsebo bykärna.

Byar på gränsen
I sydvästra delen av Ukna socken, precis vid gränsen till Östergötland, ligger de båda
grannbyarna Ekevik och Kolsebo. Båda är typiska inlandsbyar med ett jordbruk som varit
inriktat på djurhållning. När järnbruket i Överum startade på 1600-talet blev skogsbruket viktigt
för byarna. Lämningar av kolmilor visar att man tillverkat och sålt kol till bruket. Behovet var
enormt och gav de små gårdarna i skogsbygden en ny inkomstkälla.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Ekevik (link available only in online story)

Kärnområde Kolsebo (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
De båda byarna ligger i nordvästra delen av Västerviks kommun, på gränsen till Östergötland. De är
också några av de västligaste byarna i Ukna socken. Området tillhör norra Tjust sprickdalslandskap men
saknar de mer centrala delarnas dramatiska kupering. Den nordvästliga-sydostliga riktningen i landskapet
är tydlig genom sjöarnas och dalgångarnas sträckningar. I botten på dalgångarna och en bit upp på
sidorna ligger åker- och betesmarken. Kring de öppna markerna men också i betesmarkerna finns ett
stort inslag av lövträd främst ek, björk och ask. I Ekevik finns också gott om fruktträd spridda i markerna.
Längre upp på höjderna tar barrskogen, både gran och tallskog, vid. I öster och söder har de båda byarna
del i den stora sjön Antvarden.

I området finns lämningar från förhistorisk och historisk tid. Det största antalet registreringar från
förhistorisk tid finns norr om byn Kolsebo, se vidare kärnområdesbeskrivningen. Fornlämningsbilden är
enhetlig och utgörs av gravar i form av stensättningar. Gravarna är oftast ensamliggande eller glest
spridda (till exempel L1956:7629, L1956:30, L1956:7707, L1956:7769) med undantag av ett större
gravfält (1956:7553) med tio stensättningar sydost om Ekevik. Gravarna skall sannolikt sättas i samband
med en etableringsfas under äldre järnålder. De resterande lämningarna inom området utgörs av
lämningar efter torpbebyggelse (L1956:8003 och L1956:8360), kolning (L1956:7852, L1956:8303,
L1956:8469 och L1956:8531) och fossil odlingsmark från historisk tid (L1956:8301 och L1956:8532).
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Båda byarna har sina första skriftliga belägg från 1400-talet, Ekevik 1430 och Kolsebo 1453. I båda
byarna ägde vid den tiden Karl Knutsson Bonde jord. På 1560-talet fanns i Ekevik ett kronohemman, ett
kyrkohemman och ett frälsehemman medan det i Kolsebo fanns ett frälsehemman, ett kronotorp och en
utjord som tillhörde kyrkan. Av uppgifterna i bokverket Det medeltida Sverige framgår, att gårdarna betalat
sin ränt med smör, ofta två pund vilket motsvarar ungefär ett kilo. Uppgifterna berättar för oss att de båda
byarna i skogsbygden främst var inriktade på att föda upp boskap. För Ekevik finns en uppgift om
kyrkohemmanets storlek. År 1562 hade hemmanet åker till två och en halv tunna, äng till två vinterlass,
gott mulbete, god timmer- och vedskog, ollonskog till fyra svin och fem notvarp. Det är alltså inget stort
hemman och troligen har de övriga varit av ungefär samma storlek.

De båda byarna har historiskt sett genomgått den utveckling man kan se på nationell nivå. Under 1600-,
1700- och 1800- talen ökar befolkningen, först sakta men med tiden allt stadigare. Det har lett till
hemmansklyvning, nyodling och en framväxande torp- och lägenhetsbebyggelse. I Ekevik genomfördes
1781 storskifte och 1844 laga skifte. I Kolsebo saknas uppgifter om storskifte men laga skifte
genomfördes 1855. Byarnas jordbruk rationaliserades. Skogsbruket fick en allt större betydelse. I västra
delen av Ekeviks marker ligger ett område med kolbottnar registrerade i Fornsök. Närheten till Överums
bruk har gjort det möjligt för byns bönder att få en extra förtjänst genom att kola åt bruket. Under 1800-
talet ökade värdet på byns skogar i takt med att sågverksindustrin utvecklades.

Även under 1900-talet har de båda byarna följt utvecklingen för svensk landsbygd. Under 1900-talets
första hälft övergavs de mindre och mest avlägset liggande torpen. I bästa fall blev de kvar som
fritidsboende, i andra fall försvann de helt. Under andra halvan av 1900-talet har även gårdar lagts ner
och jordbruksmarken arrenderas idag av ett fåtal som brukar den. Några av gårdarna har fortfarande
åretruntboende men flera hus i de båda byarna står idag tomma delar av året.

Ekevik och Kolsebo utgör var för sig goda exempel på hur bymiljöer i Tjusts inland utvecklats. Spåren går
att följa från förhistorisk tid men är mest påtagliga från laga skiftet och fram till idag.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945 som visar de båda byarna.
Källa: Lantmäteriet.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Ekevik och Kolsebo är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Vägen mellan Ekevik i sydväst och Kolsebo i nordöst är utpekad som en värdefull vägmiljö
inom projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och
Trafikverket.
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Kärnområde Ekevik
Ukna socken

Kärnområdet Ekevik omfattar byns nuvarande och äldre centrum samt några av de utflyttade gårdar som
ligger närmast byn, skola samt åkrar och betesmarker i byns närområde.

Byn som flyttades

Ekevik är den större av de två byarna i huvudområdet Ekevik-Kolsebo. Här har funnits fler gårdar och
bättre odlingsmark. Som de flesta andra byar i Småland genomgick Ekevik storskifte i slutet av 1700-talet
och laga skifte i mitten av 1800-talet. I dag får man intryck av att byns centrum ligger på den stora kullen
mitt i byn men så har det inte alltid varit. På kartan från storskiftet 1781 låg byn nedanför kullen på en
plats som i dag är obebyggd. I terrängen är fortfarande några låga, nästan övertorvade stensträngar
synliga. Dessa visar var tomtgränserna i byn gick då. Någon gång före laga skiftet övergav man det
gamla läget. I byn byggdes 1886 också skola för bygdens barn. Skolbyggnaden ligger högt med utsikt
över byns jordbruksmark med åkerholmar och stenrösen.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
En typisk agrar bebyggelse som tidsmässigt har inslag från tiden efter laga skifte fram
till idag.

Det brukade landskapet Ett småskaligt jordbrukslandskap. Spåren av kolning visar på ett tidigt skogsbruk.

Det förhistoriska landskapet Få registrerade lämningar men lämningar typiska för inlandets fornlämningsbild.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet är den skiftade byns bebyggelse typisk för det sena 1800-talet och tidiga 1900-
talet vad gäller stil, material och byggnadsteknik. Viktiga faktorer är också spåren av den gamla bytomten.

På storskifteskartan från 1781 är en del av dagens byläge bebyggt men framför allt finns ett äldre läge
markerat sydväst om vägen mot Frälsegården och Sundskogshaga. På platsen kan man idag se spåren
av en tomtindelning i form av delvis övertorvade stensträngar. Varför man valde att överge det gamla
byläget har inom ramen för det här arbetet inte gått att få fram. Det är ovanligt att man helt överger ett
gammalt byläge och flyttar byns centrum till en plats, som visserligen ligger nära, men ändå är ett nytt
läge. När flytten gjordes har heller inte gått att fastställa. På laga skifteskartan från 1844 ligger byns
mangårdsbyggnader i det nya läget och många av de större ekonomibyggnaderna har också flyttats dit.
Idag finns bara ett mindre fritidshus i det gamla byläget.

Förutom bycentrat finns bebyggelselägen vid Risbäck, Frälsegården Humpen och Kullen som alla har
tillkommit i samband med laga skiftet. En rektifiering av laga skifteskartan mot dagens karta visar att ett
fåtal byggnader i bycentrat ligger i samma läge som före skiftet. Tillgängliga dateringar av byggnaderna
visar också att mangårdsbyggnader och större ladugårdar har byggts efter laga skifte. Vid Frälsegården,
Humpen och Kullen är av naturliga skäl alla byggnader uppförda efter skiftet.

Byggnaderna i byn är av trä. Fasaderna är ofta klädda med locklistpanel och målade med röd slamfärg.
Snickerier på såväl bostadshus som ekonomibyggnader är målade med vit oljefärg men en del dörrar och
portar på ekonomibyggnaderna är målade med svart oljefärg. Byggnaderna har sadeltak. Flera är
belagda med lertegel men på några av ekonomibyggnaderna förekommer också eternit alternativt röd,
svart eller omålad korrugerad plåt.

Norr om byn byggdes 1886 Ekeviks skola. Huset är reveterat och avfärgat i en gul ton. Sadeltaket är
belagt med tvåkupigt lertegel. Byggnaden är en av alla dessa byskolor som uppfördes i slutet av 1800-
talet och markerar övergången från de ambulerande skolorna till ett mer styrt utbildningsväsende.

Det brukade landskapet

Det småskaliga odlingslandskapet med spåren av ett äldre brukande samt spåren av skogsbruk och äldre
vägsträckningar visar på hur landskapet kring Ekevik brukats.

Samtliga äldre kartor som har funnits tillgängliga – storskifteskartan från 1781, laga skifte 1844, den
ekonomiska kartan från 1945 och 1978 – visar att byns åkermarker varit mycket splittrad av åkerholmar
och rösen. Åkrarna har på det här sättet blivit relativt små och flikiga. Trots stora insatser för att ta bort
framför allt odlingsrösen är markerna kring byn än idag ovanligt uppbrutna av både trädbevuxna
åkerholmar och stenrösen. Det ger landskapet en ålderdomlig prägel som är relativt ovanligt idag.
Jämförelsen mellan de ekonomiska kartorna från 1945, 1978 samt dagens karta visar också att en del av
den åkermark som togs upp i slutet av 1800-talet inte längre brukas som åker utan har återgått till
betesmark. I jordbrukslandskapet finns också inslag av fruktträd, vilket inte är ovanligt i den här trakten.

Närheten till Överums bruk har gett bönderna i Ekevik möjlighet till extra inkomster från skogen.
Järnbruket behövde mängder av kol och i ett stort omland kring bruket hade man ensamrätt på den kol
som producerades. Väster om byn finns fyra registreringar av kolningsanläggningar och områden med
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skogsbrukslämningar (L1956:7852, 8303, 8469, 8531). I samtliga fall rör det sig om just lämningar efter
milor och kolarkojor. Kolningslämningarna är inte daterade.

Det förhistoriska landskapet

Ekevik har ett fåtal förhistoriska fornlämningar registrerade i Fornsök men lämningarna är på flera sätt
typiska för inlandet fornlämningsbild. Under rubriken Det brukade landskapet har lämningarna av kolning
redovisats. I övrigt finns inom kärnområdet ett gravfält med tio stensättningar (L1956:7553) norr om
Sundskogshaga samt norr om byn två stensättningar (L1956:7629-7630). Inga gravanläggningar är
daterade men typen av gravar i de här lägena är troligen från äldre järnålder. Väster om byn finns också
en registrering av fossil åker (1956:8532) och norr om Risbäcken två husgrunder (L1956:8003, 8360) från
historisk tid.

Karta från storskifte 1781. De rosa ytorna A, B och C är bytomterna. Det är
tveksamt om alla byggnader är redovisade på kartan. Källa: Lantmäteriet.

 

Laga skifteskartan från 1844 rektifierad mot dagens kartbild.
Ekonomibyggnader är på dagens karta är helt svarta medan bostadshusen
markeras av tunna svarta linjer. De röda strecken markerar dagens vägnät.
Källa: Lantmäteriet.

Utsnitt av ortofoto över Ekevik. Till höger i bilden är Frälsegårdens
ladugård. Bilden visar spåren av det gamla bylägets tomtgränser. Ett av de
tydligaste exemplen vid den vita pilen.

 

Spåren av det gamla byläget. Rester av stenmurar och träd i linje markerar
gamla tomtgränser.
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Vy över gården Humpen från skolhuset. I bakgrunden bycentrats
ladugårdar.

 

Vy över åkerlandskapet kring Ekevik. I de flikiga åkrarna ligger rösen och
åkerholmar kvar som inte odlats bort.

Den utflyttade Frälsegården.

 

Stenmur och fruktträd i odlingslandskapet.

Bostadshus och ekonomibyggnader i bycentrumet.

 

Ladugård i bycentrumet.

184



Skolhuset från 1886.
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Kärnområde Kolsebo
Ukna socken

Kärnområde Kolsebo omfattar byns centrum samt åkrar och betesmarker i byns närområde.

Från förhistoriska gravar till 1800-talets bondgårdar

Norr om Kolsebo ligger stensättningar – gravrösen med en ring av stenar i rösets kant. De ligger i ett
område med fossil åker och det innebär att det också finns många små odlingsrösen här.
Jordbrukslandskapet kring byn är småskuret med många flikar och holmar som bryter åkermarken. På en
del ställen ligger större rösen med ihopsamlad sten kvar i landskapet. Byns bebyggelse är typisk för en by
i skogsbygden. Bäst bevarade är några av byns ekonomibyggnader. Här finns exempel på såväl
timmerteknik som skiftesverk.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
En typisk agrar bebyggelse som tidsmässigt har inslag från tiden efter laga skifte fram
till idag.

Det brukade landskapet Ett småskaligt jordbrukslandskap.

Det förhistoriska landskapet Få registrerade lämningar men lämningar typiska för inlandets fornlämningsbild.

Byggnadstraditionen

Klass 3

©Lantmäteriet
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Centralt för kärnområdet är den skiftade byns bebyggelse typisk för det sena 1800-talet och tidiga 1900-
talet vad gäller stil, material och byggnadsteknik.

Kolsebo är en mindre by än grannbyn Ekevik. Även i Kolsebo har gårdar delats genom hemmansklyvning
men i en mindre omfattning. Från storskiftet finns inga handlingar bevarade vilket kan bero på att det
kanske aldrig genomfördes storskifte i Kolsebo eller så har inte materialet bevarats.

Från laga skifte 1855 finns däremot handlingar och det visar att byn vid den tiden bestod av två gårdar
varav den ena, nr 1, hade tre brukare och alltså var delad i tre delar. Skifteskartan visar bycentrat utlagt
utmed bygatan vilket gör att byn är utsträckt. I öster ligger gården nr 1 och i väster nr 2. Skiftet ledde inte
till några utflyttningar av gårdar från bykärnan men båda gårdarna har idag flera fastigheter inom
respektive ursprungsgårds marker. Dagens byläge är alltså fortfarande ungefär det samma som vid
skiftet. Ett kartöverlägg av skifteskartan mot dagens karta visar att få byggnader idag delar läge med
äldre byggnader. På gården nr 2 längst i väster är flera av byggnaderna i Sveriges bebyggelse daterade
till omkring 1880. I husförhörslängderna ser man att gården såldes 1881 till en handlare från Traryd som
gift sig med en av döttrarna i granngården. Troligen ville den nye innehavaren bygga nytt bostadshus och
nya ladugårdar för att modernisera.

Bostadshusen till gården nr 1 är placerade på sluttningen av en större höjd medan nr 2:s bostadshus
ligger på en mindre höjd. Ekonomibyggnaderna ligger lägre. Nr 1:s byggnader är samlade utmed bygatan
medan ekonomibyggnaderna till nr 2 ligger för sig själva bortom mangårdsbyggnaderna. Vid tiden för laga
skifte gick byvägen mellan mangård och ladugård till nr 2 och vidare norr ut mellan mangård och ladugård
till nr 1. På 1930-talet byggdes vägen mellan Överum och Åtvidaberg som ett beredskapsarbete. Då
gjorde man också en ny byväg till Kolsebo rakt västerut till den nya vägen.

De flesta av byns hus, såväl bostadshus som ekonomibyggnader, är av trä, klädda med locklistpanel och
målade med röd slamfärg. Snickerier är målade vita. Sadeltaken är i de flesta fall belagda med tvåkupigt
lertegel men på några av ekonomibyggnaderna förekommer också röd eller omålad korrugerad plåt. Ett
hus avviker och det är ett bostadshus byggt 1912. Huset var ursprungligen reveterat men är idag klätt
med en liggande träpanel i ljust beige kulör och med svarta betongpannor på taket.

Det brukade landskapet

Byn Kolsebo omges av ett småskuret odlingslandskap med åkerholmar och odlingsrösen.

Byns åkermark ligger utsträckt runt omkring byn utom mot nordväst där terrängen är kuperad med berg i
dagen. Merparten av marken ligger samlad i större skiften i anslutning till bebyggelsen. Landskapet
upplevs dock inte som storskaligt eftersom åkrarna bryts av oregelbundenheter och åkerholmar som inte
har odlats bort. En jämförelse mellan laga skifteskartan från 1855 och den ekonomiska kartan från 1945
visar att delar av ängsmarken under den här perioden har odlats upp till åker. Ytterligare en jämförelse
med dagens karta visar att merparten av den mark som odlades på 1940- talet fortfarande brukas. En del
mindre rösen har tagits bort men i övrigt har inga dramatiska förändringar skett. Än idag finns också en
del väl hävdad betesmark kvar kring byn.

Det förhistoriska landskapet

Vid Kolsebo finns registrerade fornlämningar typiska för inlandet. I Kolsebo finns flera registrerade
förhistoriska lämningar. Gravarna är oftast ensamliggande eller glest spridda (L1956:7707, L1956:7769,
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L1956:70, L1956:7922, L1956:7923, L1956:7924, L1956:8538 och L1956:8627). Gravarna är inte
daterade men skall sannolikt sättas i samband med en etableringsfas under äldre järnålder. Majoriteten
av gravarna ligger inom ett större område med fossil odlingsmark från historisk tid (L1956:8301).

Utsnitt av laga skifteskartan rektifierad mot dagens karta. Ofyllda fyrkanter
markerar dagens bostadshus, de fyllda fyrkanterna är ekonomibyggnader
och röda linjer vägar. Källa: Lantmäteriet.

 

Odlingslandskapet norr om byn.

Ladugårdslänga till gård nr 1 i byns norra del.

 

Mangårdarna till gård nr 1.
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Kolsebo nr 2

 

Vägen genom byn och en ovanlig garagebyggnad.

Några av byns ekonomibyggnader

 

Betesmarker norr om byn där flera av de registrerade fornlämningarna
finns.
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Huvudområde Fårhult
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/100my0.

Huvudområde Fårhult omfattar ytmässigt ett område som sträcker sig från byn Fårhults
malmbebyggelse i väster till Fårhults station i öster. Huvudområdet innehåller ett kärnområde
som omfattar den centrala delen av byn Fårhult samt stationsmiljön.

Radbyn på höjden blev viktigt centrum

Fårhult ligger högt i landskapet. Från den gamla radbyns läge kan man se ut över
omgivningarna. Än i dag kan man ana radbyns ordning med ladugårdarna liggande parallellt
med byns genomfartsväg. I markerna finns både stora bronsåldersrösen och små
odlingsrösen. De vittnar om att det är länge sedan människor slog sig ner i Fårhult och
började bruka jorden. Länge var jordbruket den viktigaste näringen för byn, men tack vare
vägar och järnvägar blev Fårhult också ett viktigt centrum med skola och affär.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Fårhult (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Landskapet kring Fårhult är kuperat med stora nivåskillnader. Byn ligger på en avsats i en större sluttning
ner mot Fårhultssjön. Odlingsmarken ligger samlad dels på sluttningen ner mot sjön, dels i ett par
dalgångar mellan större höjdpartier. Idag finns ett fåtal förhistoriska lämningar registrerade på byns
marker. Mest framträdande av dessa är rösena L1958:3348 och L1958:2292. Båda ligger på gammal
åkermark som efter laga skiftet stenröjts. Skifteskartan visar att här tidigare funnits en stor mängd rösen
och det är inte otroligt att några av dessa varit gravar och inte odlingsrösen. I anslutning till bykärnans
åkermark finns också fossil åkermark som kan ha brukats redan under bronsålder och delvis ända in på
1900-talet. Sammantaget visar de lämningar som finns, trots sitt ringa antal, att Fårhult redan under
bronsålder haft en fast befolkning som odlat delar av den mark som än idag odlas i byn.

Det första skriftliga belägget för Fårhult är från 1368 då makarna Tove Olofsson och Elin Birgersdotter
överlåter sin jord i Fårhult till sockenkyrkan som ersättning för en skuld till kyrkan. På 1560-talet fanns
totalt tre gårdar i byn.

Fårhult tillhör Gladhammars socken. Socknens prästgård låg länge i Lunds by men 1623 flyttades den till
Västrum. Från Västrum till Fårhult flyttade 1697 socknens komministerboställe.

År 1783 upprättas den första kända kartan över Fårhults by i samband med storskiftet. Gårdarna låg då
samlade i en radby med mangårdarna i väster och ladugårdarna i öster. Gårdarnas antal var då fyra men
det förefaller ha funnits sju brukningsenheter. Samma antal fanns kvar då laga skifte genomfördes 1834.
Två av dessa gårdar flyttades då från bycentrat österut. Markerna samlades i sammanhängande skiften
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och jordbrukets utveckling tog fart. Under 1800-talets andra hälft utökades byns odlingsmark. I väster
kring Rudgöl dikades mossmarker ut. Under slutet av 1800-talet växte landets befolkning och så även i
Fårhult. Mer mark och bättre brukningsmetoder behövdes för att ge arbete och mat till befolkningen.
Bebyggelsen i Fårhult låg samlad på den plats som än idag utgör byns kärna. Bebyggelsen redogörs
närmare under beskrivningen av kärnområdet.

Genom bykärnan går en mindre väg, byvägen, som i öster ansluter till den större vägen, i fortsättningen
kallad Fårhultsvägen, som passerar genom Fårhults marker. Så länge man färdades med häst och vagn
var Fårhultsvägen en viktig förbindelseled och en genväg för resande från Lunds bys gästgiveri och
norrut mot Norrköping och vidare mot Stockholm. På så sätt sparade man många mil genom att inte resa
förbi Västervik. Men vägen var krokig och smal och när bilismen gjorde sitt inträde blev tidsvinsten med
bil över Fårhult för liten. När Verkebäcksbron stod klar 1956 upphörde Fårhultsvägen att vara ett
alternativ.

Vägtrafiken förbi Fårhult gjorde att det år 1861 öppnade en affär här, Emil Svensson & Co Diverseaffär, i
en fastighet som kallades Oskarsborg. Rollen som ett lokalt centrum förstärktes ytterligare 1879 då den
smalspåriga järnvägen mellan Västervik och Hultsfred invigdes. Fårhult blev en av de platser utmed den
nya banan där ett stationshus byggdes. Järnvägen mellan Hultsfred och Västervik var under 1900-talet
en viktig transportväg för både resenärer och gods, men från mitten av 1900-talet började järnvägen
konkurreras ut av biltrafiken. År 1984 lades tågtrafiken på smalspåret ner. Arbetet för att rädda järnvägen
och dess stationsmiljöer startade dock nästan omgående. En del i det arbetet var att återställa
stationsmiljöerna. Efter mycket arbete från frivilliga är smalspåret mellan Hultsfreds och Västervik idag en
etablerad turistattraktion och ett byggnadsminne.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1782. Radbyn syns tydligt mitt i kartbilden
med åkermarken i norr, öster och söder. I väster syns den sanka dalgång
som odlades upp fram till laga skiftet. Här har området använts som äng.
Till höger i bilden syns Fårhultsvägens tydliga kurva genom byns marker.
Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1834. Radbyn är fortfarande intakt. Källa:
Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Fårhults station (H32) och Smalspåret (H30,31 och 33) har förklarats som byggnadsminnen av
länsstyrelsen och skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns
särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka
avseenden den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
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5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Fårhult är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Fårhult
Gladhammars socken

Kärnområdet Fårhult utgörs av det ursprungliga centrumet med kringliggande odlingsmark samt de stora
kommunikationslederna genom byn i form av vägen och Smalspåret med Fårhults stationshus.
Bebyggelsen består av en traditionell agrar bebyggelse, stationshuset från sent 1800-tal och den
nationalromantiska skolbyggnaden.

Vägen genom Fårhult ledde till Norrköping och Stockholm

Innan väg E22 byggdes med bro över Verkebäcksviken ledde den slingriga vägen genom Fårhult
resenärer mot Norrköping och Stockholm. Kanske gjorde resande ett stopp i byns affär för att köpa
förfriskningar? Affären låg där vägen korsade den smalspåriga järnvägen från Västervik till Hultsfred. I
dag är smalspåret och stationshuset i Fårhult med sina bevarade ekonomibyggnader byggnadsminne och
ett av Kalmar läns viktigaste besöksmål. Människor reser fortfarande genom Fårhult och en och annan
stannar till på vägen.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser Stationsmiljön, vägmiljön, före detta affär.

Det brukade landskapet
Typisk inlandsby med skogs och jordbruk. Bevarade odlingsspår i form av
röjningsrösen från tiden före laga skiftet.

Byggnadsminnet smalspåret med välbevarad stationsmiljö. Byns bebyggelse som har
ett för Västerviks kommun typiskt utseende med en del ålderdomliga drag bevarade så

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen som spåren av radbyns bebyggelse.

Det förhistoriska landskapet Rösen, fossil åker.

Mötesplatser

Vägar och järnväg genomkorsar hela området men har sitt starkaste uttryck vid stationsmiljön.
Fårhultsvägen och järnvägens verksamhet har båda präglat Fårhult. Människor och gods har samlats här
för vidare transport. Det byggnadsminnesförklarade smalspåret med stationsmiljön vid Fårhult utgör ett
mycket fint exempel på en mindre stationsmiljö från slutet av 1800-talet. Stationshuset är det enda av
smalspårets stationshus byggt i trä som är så exteriört välbevarat. Huset ritades av järnvägsbolaget
husarkitekt Hugo Hammarskjöld, Tuna. Byggnaden uppfördes 1878-1879 och var av den mindre typen av
stationshus som byggdes utmed järnvägslinjen. Stationshuset är byggt med en panelarkitektur typisk för
det sena 1800-talet och idag målat i gröna kulörer. Taket var ursprungligen belagt med svart plåt men
idag ligger tvåkupigt tegel. I miljön ingår ekonomihus, dass för resande samt jordkällare.

Den före detta Stockholmsvägen, E22:ans föregångare, kurvig och backig, utgör ett fint exempel på hur
äldre vägar kunde te sig trots att vägen idag är belagd med asfalt.

Genom vägen och järnvägen har nyheter nått bygden och byn har på så sätt varit en länk till den stora
världen. På grund av de goda kommunikationerna har man valt att förlägga skola och affär till platsen.
Den senaste skolbyggnaden från 1919 finns kvar och utgör ett fint exempel på tidens nationalromantiska
stil. Huset har en locklistpanel målad med röd slamfärg. Snickerier har ursprungligen varit målade vita
men är idag blåa och taket är belagt med tegel. Det stora takfallet med de nätta takkuporna och de
kraftigt markerade knutarna är bevarade stildrag medan entréernas ursprungliga små verandor har rivits.
Huset där affären fanns är riven men utgör en viktig del av den berättade historien om platsen.

Det brukade landskapet

Fårhult har ett idag storskaligt jordbrukslandskap som trots rationaliseringar ändå rymmer flera spår av
äldre tiders brukande. I landskapet finns spåren av ett brukande från bronsåldern fram till idag.

Trots att landskapet kring Fårhults by genomgått stora förändringar kan man genom kartstudier och en
vandring i byn förstå det landskap som präglade Fårhult och andra byar i området under 1800-talet. Byn
är ett välbevarat och pedagogiskt exempel på kulturlandskapets förändring efter laga skiftet men med
rötter ända ner i bronsålderns utnyttjande av landskapet. Markernas utveckling under medeltid och fram
till storskiftet, som i Fårhult genomfördes 1782, kan inte följas i detalj men teknikutveckling och nya
odlingsmetoder har så klart påverkat byns jordbruk. Storskifteskartan visar att åkermarken till stor del är
den samma som idag ligger norr, öster och söder om byns centrum. Markerna var vid den här tiden
översållade av en stor mängd rösen varav en del troligen har varit förhistoriska gravar, andra har varit
röjningsrösen. Laga skifteskartan, från 1834, visar att ny odlingsmark tillkommit i vad som tidigare varit en
sank dalgång väster om byn och utanför kärnområdet pågår ytterligare nyodlingsprojekt. Odlingsmarken
närmast bykärnan var fortfarande översållad med rösen men efter laga skiftet tog stenröjningen fart. Kvar
idag finns endast ett mindre antal odlingsrösen samt de två större gravrösena från bronsåldern. Rösenas
sten har istället blivit en del av de stora stenmurar som skiljer gårdarnas åkrar från varandra.

196



Efter laga skifte blev ett mer storskaligt brukande tydligt i Fårhult. Delar av det äldre odlingslandskapet
kom att överges under 1900-talet när jordbrukets betydelse för byn minskade. De områden som idag är
registrerade som fossil åkermark samt ytterligare ett större område som anges på kärnområdeskartan
stenröjdes aldrig. Marken utnyttjades istället för bete men övergavs med tiden. Områdena är idag beväxta
med både löv- och barrskog men delar av områdena betas.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen i Fårhults bykärna utgör ett relativt välbevarat exempel på en agrar bebyggelsen från 1800-
talet både vad gäller struktur, stil och material. Byns placering har inte ändrats på de kartor som finns
tillgängliga vilket gör det troligt att detta är ett medeltida byläge.

Kartorna över Fårhult visar att byn under 1700–1800-talen var ordnad som en radby. Byn utgjordes då av
sju tomter som var ordnade efter radbyns struktur samt komministergården som inte anslöt till den
strukturen. Från bygatan ledde en mindre väg fram till komministergården i bebyggelsens södra del. I
stället för att vara vända mot bygatan har tomterna legat öster om denna mindre infartsväg, såväl norr
som söder om bygatan. Samma tydliga struktur återkommer på laga skifteskartan från 1834. Än idag kan
man se spår av radbyns struktur till exempel i några av mangårdsbyggnadernas placering och tomternas
sträckning. Även ett par av de större ladugårdsbyggnaderna följer de gamla tomtlinjerna och ligger därför
i öst-västlig riktning så som tomterna i radbyn gjorde.

Flera av mangårdsbyggnaderna är från 1800-talets första hälft. Ett av de äldsta ska vara
mangårdsbyggnaden till Fårhult 1:4 som enligt Sveriges bebyggelse uppfördes på 1820-talet. Laga skiftet
ledde till att två gårdar flyttades ut från byns centrum och återuppbyggdes utmed Fårhultsvägen. Trots
den varierande åldern hålls bebyggelsen samman av sin traditionella utformning med
locklistpanelsklädda fasader, målade med röd slamfärg, sadeltak belagda med rött lertegel och snickerier
målade med vit oljefärg. Det före detta komministerbostället avviker stilmässigt med ett större bostadshus
byggt 1920. Huset har ett brutet tak med utsvängd takfot, reveterad och vitmålad fasad, fönsterluckor, en
pampig stentrappa samt en stor grusad gårdsplan och höga smidesgrindar.

Under 1930-talet byggdes flera nya bostadshus i Fårhult, dels väster om det gamla byläget, dels utmed
Fårhultsvägen. Flera av dem är byggda i trä med locklistpanel, målad med röd slamfärg, vita snickerier
målade med oljefärg och röda lertegeltak. Vid den här tiden var brutna tak och frontespiser modernt och
flera av de nya husen i Fårhult byggdes så.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningarna visar att dagens kulturlandskap grundlades redan under bronsåldern, kanske ännu
tidigare. I anslutning till bykärnans åkermark finns tre områden med fossil åkermark (L1958:3116 och
3117 samt L1958:3050). Delar av den fossila åkermarken har troligen varit odlad från förhistorisk tid fram
till 1900-talet. I byn och dess närhet finns också fem registrerade förhistoriska gravar, två rösen (L
1958:3348 och L1958:2292) och tre stensättningar (L1958:2632, L1958:2460 och L1958:3107). De två
bronsåldersrösena är framträdande i dagens åkermark.
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Fårhults by från öster.

 

Fårhults by från väster.

Korsningen smalspåret och genomfartsvägen.

 

Gården 1:3 som var en av dem som flyttades ut från bykärnan vid laga
skifte.

Fårhults äldsta malmbebyggelse väster om byn.

 

Fårhults skola i nationalromantisk stil från 1919. Byggnaden fungerade som
skola fram till 1953 då den blev bygdegård. Skolan är idag privatbostad.
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Den ålderdomliga ladugården till Fårhult 2:4. Även denna gård flyttades ut
från bykärnan i samband med laga skifte.

 

Äldre ekonomibyggnader som tillhör komministerboställets löneboställe.

Den pampiga före detta komministergården.

 

Åkrar öster om byn. Marken sluttar ner mot Fårhults sjön. Under 1800-talet
var denna mark översållad med stenrösen.

Gravröse (L1958:2292) daterat till bronsåldern. Röset är ett av få som
fortfarande ligger kvar i odlingsmarken.

 

De stenröjda åkrarnas sten har blivit murar kring åkrarna. Utanför de
stenröjda åkrarna finns ett område som inte stenröjts. Skogen har tagit över
men rösen och mindre stenröjda ytor mellan rösena är fortfarande tydliga.
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En öppning i stenmuren förstärkt med trampstenar.

 

Stenröjd yta och rösen som övertorvats. Här lövskog med ek, björk och
hassel. I markskiktet liljekonvaljer, ängskovall och ormbunkar.

Fårhults stationshus.
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Huvudområde Forsby
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1GS04n.

Huvudområde Forsby omfattar Forsby herrgård med det äldre byggnadsbeståndet,
landskapet kring herrgården och mindre fornlämningsområden. Förutom mangårdsbyggnaden
finns ett stort antal ekonomibyggnader och arbetarbostäder som ger en god bild av
byggnadsbeståndet för en gård av den här storleken.

Kapten von Knorrings grav

En stor gravsten står i närheten av den plats där Vindån korsar vägen mot Forsby. Den
markerar gravplats för överstelöjtnanten och friherren Isak von Knorring, hans hustru Eva
Christina de Besch och deras son, kaptenen och friherren Isak von Knorring som levde 1727-
1797. Kapten Isak von Knorring var militär och hade deltagit i det Pommerska kriget. När han
kom hem och ärvde Forsby efter sina föräldrar, slog han sig ner där för gott. Kaptenen var
känd för att vara originell och för att ha bestämda åsikter. Prästen i Lofta vid den här tiden
hette Adolf Stenhammar och han ansåg att adelns makt borde minska. Det gillade inte
friherren. I protest lät han hämta sina föräldrars kvarlevor från kyrkogården och begravde dem
i stället på gårdens marker. Med tiden kom även han själv att gravsättas på platsen där den
stora stenen står.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Forsby (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Forsby ligger i norra Tjusts sprickdalslandskap. Kring gården har landskapet en mjukare prägel än på en
del andra ställen i området. Det är kuperat men inte med de dramatiska höjdskillnader som utmärker
delar av Uknadalen och området kring Dalhem. På höjderna går berget i dagen och här dominerar
tallskogen. I fuktigare lägen dominerar granskogen och på sluttningarna mot dalgången dominerar
lövskogen med en variation av trädslag. I botten på dalgångarna ligger den odlade marken. Forsby ligger
i en dalgång som avvattnas av Vindån som mynnar i Kaggebofjärden. Kring Forsby finns tre
skogsområden som är naturreservat varav två delvis ligger inom huvudområdet.

Inom huvudområdet finns ett flertal gravar i området söder om gårdsbebyggelsen. Två ensamliggande
stensättningar (L1955:65, L1956:9913) ligger uppe på en bergsrygg. I anslutning till en av
stensättningarna återfinns även ett vattenfyllt gruvhål med intilliggande varphög (L1955:433–434). De
resterande gravarna återfinns inom två gravfält. Det ena gravfältet ligger på hällmark längs en bergsrygg
som löper i NV-SO (L1955:659). På gravfältet finns det tio oregelbundna stensättningar som i flera fall
ligger direkt på berghällen och är kraftigt omrörda. Det andra gravfältet (L1955:978) ligger på relativt plan
och sandig mark som är glest trädbeväxt. På gravfältet finns 22 gravar varav 16 högar, 3–4 domarringar
och två fyllda runda stensättningar. Gravfältet har ställvis skadats av grustäkt varför en del av gravarna är
svårbedömda. Högarna och domarringarna talar för att stora delar av gravfältet skall dateras till yngre
järnålder/vikingatid.
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I huvudområdets sydöstra hörn finns en grav och minnessten från historisk tid. Texten på stenen lyder:
Denna Sten Hafwer I äran Isac von Knorring upprest för sin fader Öfwerste Lieutnanten friherre Isac von
Knorring född 1686 död 1755 för sin moder fru Ewa Christina Debesche född 1705 död 1770 och för sig
född 1727 död 1797 Du som bebor denna jord unna wåra ben att ligga orubbade Winst och nyfikenhet
finna här intet.

Den bördiga dalen, genomkorsad av Vindån, är en bra plats för en gårdsetablering och 1379 finns det
första skriftliga beläget för Forsby. Då fanns det två frälsehemman. Gårdarna i Forsby verkar ha varit en
del av Bo Jonsson Grips enorma godsimperium.

År 1714 gjordes en karta över Forsbys marker. På denna ser man att redan vid den här tiden brukades
stora delar av dalgången kring Vindån, norr och söder om Forsby, som åker. Runt om på godsets marker
låg flera torp. Vid torpen fanns ytterligare åkermark. Där marken inte var tillräckligt god för åkerbruk
utnyttjades den istället för slåtter och bete. Det sena 1800-talets förbättringar inom jordbruket vad gäller
dikning, redskap och brukningsmetoder ledde till att dessa marker odlades upp till åker. På den
ekonomiska kartan från 1945 ser man ett åkerlandskapen med stora sammanhängande skiften som följer
dalgångarnas flikar.

Forsby är än idag i privat ägo och här bedrivs fortfarande jordbruk. Åker och beteslandskapet brukas.
Utmed Vindån visar en jämförelse mellan 1970-talets ekonomiska karta och dagens satellitfoto att delar
av det som då klassades som våtmarker nu brukas. Åkermarken är rensad från åkerholmar och rösen
och präglas sedan länge av en stordrift.
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Utsnitt ur karta över Forsby från 1714. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur karta över Forsby, 1844. Källa: Foto i Kalmar läns museums
samling.
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet.

Allén sydost om gården.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Forsby-Håcklova är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Forsby
Västar Eds socken

Kärnområdet Forsby omfattar mangård och ladugård till herrgården Forsby.

Från herrgårdskultur till modernt jordbruk

Vid Forsby gård blandas det riktigt gamla med det mest moderna. Äldst är det stora oxstallet som man
tror byggdes i början av 1700-talet. Det kan vara en av de äldsta byggnader av den här typen som vi har
kvar i länet. I dag vill man ha in mycket dagsljus i ladugårdar. Men då var det dyrt med glas och fönstren i
oxstallet är små. Många intressanta personer har levt i herrgårdens huvudbyggnad som är från 1700-
talet. Von Knorring har nämnts i huvudområdets text. Den sista som levde herrgårdsliv här som man
gjorde förr, var fröken Karin Bergenstråhle. Från 1950-talet till sin död 1992 bodde hon ensam på Forsby.
Besökande vänner, hästar och ett stort bibliotek fyllde hennes liv. En inspektor ansvarade för jordbruket. I
dag är Forsby ett modernt jordbruk.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Forsby är en av de större herrgårdarna i norra Tjust.

Byggnadstraditionen
Forsby har planmässigt sina rötter i den karolinska tidens gårdsideal men utgör idag
stilmässigt ett tydligt exempel på tjustempiren.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Herrgårdsbygden

Som en av norra Tjusts större herrgårdar har Forsby en historia som gör gården till en viktig plats i
området med ett högt kulturhistoriskt värde.

År 1631 är ett viktigt år i Forsbys historia. Då inrättades Forsby säteri av Ebba Stiernsköld. Om henne är
känt att hon var dotter till riksrådet Göran Claesson Stiernsköld. Vid den tiden då säteriet inrättades var
hon änka efter ryttmästaren Nils Christersson Gyllenhierta. Några år efter att säteriet bildades blev
gården en del av en större jordaffär och den nye ägaren till Forsby blev Bengt Bagge.

Ett säteri skulle vara ståndsmässigt bebyggt. Av en beskrivning från 1683 i Kammarkollegiets
säterirannsakningar framgår att de fanns ”1 byggning med 2 stuvor och 3 kamrar”. I närheten av det här
huset fanns ytterligare ett par små äldre bostadshus, bodar, ”portskulle” och en nybyggd fatabur. På
andra sidan ån låg ladugården med två logelador, tre fähus, fårhus och stall. Man tror att ladugårdens
byggnader låg i en kringbyggd fyrkant. I gårdsmiljön fanns en nyanlagd trädgård, såg och kvarn. Det
fanns bra fiskevatten och en hel del skog. Åkermarken var till elva tunnors utsäde och ängen gav 200
lass hö. Sammantaget ger gården intryck av att vara stor, väl bebyggd och med gott om naturtillgångar.

Familjen Bagges ekonomi var ansträngd och 1708 såldes Forsby till brukspatronen Isaac de Bésche. Det
var under hans tid som grunden för det Forsby som finns idag lades. Gården byggdes som en karolinsk
herrgård. Den nuvarande huvudbyggnadens bottenvåning ska vara från den tiden men huset hade då ett
tidstypiskt säteritak. Framför huvudbyggnaden låg flygelbyggnader som bland annat rymde kök. Hela
anläggningen var symmetriskt uppbyggd och skärmade av mot omgivningen. Även ladugårdens
byggnader förnyades.

Under 1700-talets andra hälft hade den karolinska stilen blivit omodern. Gården hade övergått i familjen
von Knorrings ägo och man påbörjade nu en modernisering av herrgården. Två flygelbyggnader,
sammanbyggda med huvudbyggnaden, uppfördes samt nya fristående flygelbyggnader på var sida av
gårdsplanen. Den södra av dessa flyglar brann dock ner och den byggnad som står på platsen idag
uppfördes i början av 1800-talet.

Inte heller släkten von Knorring blev långvariga på Forsby. År 1797 avled Jöran Isac von Knorring och
testamenterade godset till sin systerson Otto Vilhelm Lybecker. Han var gift med Fredrika Sofia
Granschoug. Otto Vilhelm avled 1829. Då pågick planeringen av en ny ombyggnad av Forsby och det
blev alltså Fredrika Sofia som fick ta över det arbetet. Dels behövde mangårdsbyggnaden byggas ut
eftersom den stora familjen var trångbodd, dels ville man modernisera gården i den nya stilen
nyklassicism som i trakterna norr om Västervik fick sin lokala variation i tjustempiren. Arkitekt för det nya
Forsby var J F Oppman som är en av de arkitekter som kommit att starkt förknippas med den stilen.
Mangårdsbyggnaden höjdes med en våning och även de båda flyglarna som hängde samman med
huvudbyggnaden höjdes en våning. Under 1800-talet byggdes också ladugårdens ekonomibyggnader om
allteftersom nya behov uppstod.

År 1917 bytte Forsby återigen ägarfamilj. Den här gången flyttade överstinnan Ebba Bergenstråhle, änka
efter överste Vilhelm Bergenstråhle, med dottern Karin in. När modern avled 1951 bodde Karin kvar fram
till sin död 1992. Därefter avlöste ytterligare ett antal ägare varandra. Under 1900-talet har nödvändiga
moderniseringar gjorts vad gäller boendestandard. De största förändringarna har gjorts inom ladugården
där nya byggnader som uppfyller moderna krav på djurhållning och foderhantering tillkommit.
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Byggnadstraditionen

Inom kärnområdet finns en stor mängd byggnader med olika funktioner för gårdens bruk. Miljön är väl
sammanhållen och rymmer idag byggnader från 1700-talet och fram till idag. Byggnadernas olika
funktioner berättar om hur en gård av Forsbys storlek fungerade. Det äldre byggnadsbeståndet har fått
sin form efter den karolinska tidens ideal om en omgärdad gårdsanläggning. Den stora ombyggnaden i
början av 1800-talet gjorde mangårdsbyggnaden med dess flyglar till en av tjustempirens
herrgårdsanläggningar.

Mangården består idag av huvudbyggnaden med två fristående flyglar, visthusbod, stall, magasin samt
ytterligare några mindre ekonomibyggnader. Öster om mangården ligger ladugården med en blandning
av byggnader från olika tider. Söder om mangården ligger en liten samling av arbetarbostäder från slutet
av 1800-talet eller början av 1900-talet. Vägen som går förbi Forsby gör vid gården en skarp sväng för att
runda ett större höjdparti. Utmed den sydöstra vägsträckningen finns en gammal allé medan man mot
sydväst har gjort en del nyplanteringar för att försöka återskapa en allé även här. Såväl den gamla allén
som den nyplanterade består av flera olika sorters lövträd.

Mangårdens huvudbyggnad är en två våningar hög byggnad med putsade, ljusa fasader och ett högt
valmat tak belagt med svart, skivtäckt plåt. De båda vidbyggda flyglarna har tälttak. Byggnadens framsida
har veranda och balkong längs med hela sidan samt ett större burspråk krönt av ett litet klocktorn. Som
redogjorts för tidigare i huvudbeskrivningen är bottenvåningen från 1710-talet. En större ombyggnad
gjordes under 1700-talets andra hälft. Sitt nuvarande utseende fick byggnaden 1830. Det gör att Forsby
är en av de gårdar som kommit att definieras som en av tjustempirens herrgårdsanläggningar från den
här tiden.

De båda fristående flyglarna som ramar in gårdsplanen har stående träpanel i en beige kulör och brutet
tak belagt med tvåkupigt lertegel. Flyglarna uppfördes ursprungligen på 1770-talet. Den södra byggnaden
brann och återuppbyggdes i början av 1800-talet med samma utseende.

Kring mangården och flyglarna fanns förr stora trädgårdsanläggningar med fruktträd. Rester av dessa
anläggningar finns kvar i form av terrasseringar och enstaka äldre fruktträd.

Väster om huvudbyggnaden ligger en stallbyggnad i schweizerstil som antyder att den är uppförd under
senare delen av 1800-talet. Byggnaden är klädd med träpanel, liggande på bottenvåningen och stående
på övriga våningsplan. Hela fasaden är målad i en beige kulör. Sadeltaket är belagt med eternitplattor.

Norr om huvudbyggnaden ligger en större visthusbod från 1720-talet och väster om stallbyggnaden en
äldre magasinsbyggnad med okänd datering. Båda byggnaderna är timrade. Fasaderna är målade med
röd slamfärg och dörrar och luckor är svarta. Magasinets tak är idag belagt med eternit medan
visthusboden har lertegeltak.

Öster om gården ligger ladugården. Den en gång helt kringbyggda ladugården finns idag inte kvar. Den
äldsta byggnaden i miljön är det så kallade oxstallet som är från början av 1700-talet. Tidstypiska stildrag
i byggnaden är portvalvet och de små, lågt sittande fönstren. I miljön finns ytterligare tre större ladugårdar
och lador som är av äldre datum. Två av dem som är timrade kan vara från 1800-talets första hälft medan
den tredje är svårare att datera. Samtliga byggnader är målade med röd slamfärg och de stora taken är
belagda med eternitplattor. I miljön finns också mer moderna byggnader som bland annat ett nyligen
uppfört kycklingstall samt silos. Här är byggnadsmaterialen mer varierade. Trots att äldre byggnader
försvunnit i ladugårdsmiljön bildar några av de kvarvarande byggnaderna en tydlig gruppering som
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berättar om den ursprungliga strukturen. Nytillskotten i miljön har placerats vid sidan om så att miljöns
tidsskikt fortfarande är möjliga att avläsa.

Söder om mangårdsbyggnaden ligger några arbetarbostäder. En av dem är en äldre byggnad som kan
vara uppförd redan under 1800-talets första hälft. De två andra husen har genomgått omfattande
renoveringar och är idag svåra att datera men den norra av de båda kan vara en äldre torpstuga medan
den andra troligen byggts under 1900-talets första hälft. Samtliga tre är målade med röd slamfärg och har
vita snickerier. Det äldre huset har ett tak belagt med tvåkupigt lertegel medan de båda mindre stugorna
har tak belagda med röd, tegelimiterande plåt.

Forsby med mangårdsbyggnad och flyglar.

 

Stallbyggnaden i schweizerstil.

Magasin, väster om mangården.

 

Det ålderdomliga oxstallet från tidigt 1700-tal.
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Två av de äldre ekonomibyggnader som finns kvar i gårdsmiljön.

 

Vy över den moderna gårdsanläggningen.

Den äldre av arbetarbostäderna.

 

Vy mot ladugården.
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Huvudområde Fuld
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/PnmOm.

Huvudområde Fuld omfattar byn Fuld och ett omland som är rikt på fornlämningar. Byn ligger
på en landremsa mellan Fullbosjön och Vindommen. Den gamla bykärnan vid Fullbosjöns
norra strand utgörs idag av ett gårdsläge medan övriga utflyttade gårdar ligger spridda utmed
byns vägar.

Borgen på berget

I norra delen av huvudområdet Fuld ligger en av Tjusts 45 fornborgar. En fornborg ska ligga
högt i landskapet och många av dem ligger vid vattenleder. Fulds fornborg ligger på en udde i
den stora sjön Vindomen. Längst in i en av sjöns vikar hittar vi udden med namnet Borgkullen.
Kullen stupar brant mot vattnet och även från fastlandssidan är det en brant backe upp mot
borgen. Borgkullen syns lång väg i det öppna odlingslandskapet ner mot Fuld och från toppen
har man en fantastisk utsikt. En fornborg hade troligen flera funktioner. Den kunde vara en
samlingsplats för religiösa sammankomster och fester men kanske också för handel. I
orostider erbjöd borgen skydd. Eftersom man hade god utsikt kunde man se om faror
närmade sig och signalera till dem som bodde i området. Kanske kunde även dåtidens
människor tillåta sig att bara njuta av utsikten – precis som vi gör i dag!

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Fuld (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet utgörs av en flack dalgång som på ömse kanter flankeras av högre belägen skogsmark.
Dalgången som utbreder sig mellan Fullbosjön och en vik av Vindommen består av ett öppet och
storskaligt odlingslandskap, som emellanåt bryts av mindre impediment och något större skogsbeväxta
höjdlägen. I området återfinns spridda fornlämningar.

Inom huvudområdet finns en påtaglig fornlämningsmiljö som visar på en tydlig kontinuitet i
landskapsutnyttjandet som tagit sin start i förhistorisk tid. På en halvö i Vindommen, uppe på toppen av
borgkullen, ligger en fornborg (L1956:8377) med en storslagen vy över det omgivande landskapet.
Fornborgen består av stenvallar och en närmare två hektar stor borgplatå. I den södra delen avgränsas
platån av kraftiga branter, medan den i övrigt avskärmas av murar som åtminstone delvis verkar vara
uppförda i skalmursteknik. De raserade murarna utgörs idag av tre stenvallar som tillsammans är drygt
200 meter. I öster finns ytterligare en cirka 80 meter lång stenvall som delvis löper längs med den inre
muren. Från utsidan är stenvallarna imponerande. På några ställen är den uppemot två och en halv
meter höga. Öppningar i stenvallarna antyder att det ursprungligen funnits två ingångar till borgen.

I dalgången finns ytterligare fornlämningar i form av gravar, två ensamliggande stensättningar ( ) och två
gravfält (L1956:8082, 8373).

År 1455 omtalas Fuld för första gången i det skriftliga källmaterialet. Byn kallades då för Fwl och långt
fram på 1700-talet hette byn fortfarande Full. Under 1500-talet fanns i byn ett kyrkohemman och två
frälsehemman. Ytterligare ett frälsehemman tillkom under 1600-talet. Från 1500-talet vet man att
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kyrkohemmanet hade åker till två tunnor, äng till två och ett halvt vinterlass, timmer- och vedskog samt
två notvarp. Det var alltså en relativt normal gård vid den här tiden. Uppgifterna är från 1562 och samma
år blev det underhållshemman för Svante Stures grevskap Stegeholm.

Den första bevarade kartan från byn är storskifteskartan från 1775. På kartan ser man det samlade
byläget vid stranden av Fullbosjön. Mangårdarna låg närmast sjön och ladugårdarna på andra sidan
byvägen som skar genom byn. Den odlade marken låg nordost om byn mellan Fullbosjön och en vik av
Vindommen. På byns marker fanns en hel del skog men också stora områden av slåtter- och betesmark.

I nordvästra delen av Fullbosjön rinner Kvarnbäcken. Innan den når sjön snirklar den sig fram i terrängen.
Väster om Kvarnbäcken låg enligt storskifteskartan ett par torpställen varav det ena var byns soldattorp.
1901 flyttades soldattorpet till den plats som kallas för Kvarntorpet. Utmed Kvarnbäcken fanns också tre
kvarnlägen. Dock inget vid den plats som idag kallas för Kvarntorpet.

Laga skifte genomfördes i Fuld 1834. Kartan visar att man redan vid den här tiden hade uppodlat en del
av slåtter- och betesmarkerna. Vid laga skiftet upplöstes byn och endast en gård blev kvar i det
ursprungliga byläget. Övriga gårdar flyttades ut på byns marker. De nya gårdslägena fick nya namn som
Haga, Ängkullen och Alhagen.

Även mellan laga skifteskartan och den ekonomiska kartan från 1945 ser man att jordbruket i byn
utvecklats. Mer slåtter- och betesmark odlades upp och man genomförde också utdikning vid Mossen,
väster om Västantorp. Ännu idag brukas nästan all den mark som odlats upp fram till 1945. Utmed
Fullbosjön finns ett idag storskaligt jordbrukslandskap med stora sammanhängande fält.

I det gamla byläget ligger idag en större gård kvar. Mangårdsbyggnaden är idag en särpräglad villa från
1905. Huset är putsat och avfärgat i vitt. Taket är ett mansardtak belagt med tvåkupigt tegel. På husets
framsida finns en rundad frontespis och en stor port. Motivet ger huset dess speciella karaktär.
Ladugårdens längor av trä ska vara från 1875 och är placerade i en hästskoform som ramar in
gårdsmiljön. Fasaderna är målade med röd slamfärg och taken är belagda med korrugerad plåt. Öster om
gården ligger byns skolhus byggt i slutet av 1800-talet. Det är av trä, klätt med locklistpanel målade med
en ljus oljefärg. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt lertegel. Skolverksamheten i Fuld upphörde 1948.
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Storskifteskartan över Fuld från 1775. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur Storskifteskartan som visar byläget.

Utsnitt ur storskifteskartan som visar soldattorpet.

 

Fornborgen uppe på Borgkullen gör sig påmind på långt avståndgenom sitt
monumentala läge i landskapet.

Från fornborgen uppe på Borgkullen har man en storslagen vy över den
flacka dalgång som sträcker bort mot byn Fuld.

 

Ingång till fornborgen från öster.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
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eventuella ekonomibyggnader.
6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta

innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Fuld är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Fuld
socken

Kärnområdet omfattar två större registrerade gravfält i byn Fuld.

Högar och skeppssättning från järnåldern

Kärnområdet vid Fuld är utvalt på grund av de två fina gravfält som finns i byn. Båda ligger högt i
landskapet. Under brons- och järnålder visade förfädernas gravar att man hade rätt till marken och att
man hade haft det under lång tid. Det västra gravfältet ligger idag i en öppen betesmark. Om korna inte
betar här kan man vandra i hagen. Gravarna är inte så stora och tydliga som vid kustens stora
bronsåldersgravfält. Men om du stannar och ser dig omkring så upptäcker du små högar och låga
stenrösen. Dessa gravar är typiska för yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Det framträder också små
ytor i ängsmarken som nästan är fria från sten. Troligen har ytorna använts för odling. Det andra
gravfältet ligger på toppen av en långsmal höjd. Gravarna är färre här men tydligare. Bland annat finns
här en skeppsformad stensättning. En grav i form av ett skepp kan ha symboliserat färden till dödsriket.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Välbevarade och pedagogiska fornlämningar typiska för inlandets skogsbygd.
Lämningstyper som dateras från bronsålder till yngre järnålder.

Det förhistoriska landskapet

Klass 2

©Lantmäteriet
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Gravfälten är centrala för kärnområdet Fuld. Lämningstyper och lägen är typiska för Tjusts inland. Genom
sina tydliga gravformer utgör gravfälten pedagogiska exempel på variationen av olika gravtyper. I
anslutning till gravfälten finns också spår av äldre brukande av markerna.

Strax norr om dagens bebyggelse ligger två registrerade gravfält. Det västra gravfältet (L1956:8373)
består av 48 synliga gravläggningar, medan det mindre gravfältet i öster består av 10 gravar
(L1956:8082). Ser man till gravlämningar finns det flera olika typer, vars former framträder tydligt i den
betade marken. Området är också pedagogiskt ur ett odlingshistoriskt perspektiv. Mellan de två gravfälten
ligger delar av dagens mer storskaliga jordbruksmark men i anslutning till gravarna finns lämningar efter
ett småskaligt jordbruk. I anslutning till det västra gravfältet finns tydliga rester efter äldre odlingshak. Det
finns också mindre stenröjda ytor mellan gravarna som antingen utgjorts av små odlingstegar eller ett
resultat av att man tagit sten till gravarna.

Den äldsta gravformen på de två gravfälten utgörs av en fylld skeppsformig stensättning som ligger inom
det östra gravfältet. Det är en gravform som vanligtvis dateras till bronsålder och skulle kunna vara
samtida med den fornborg (L1956:8377) som återfinns inom huvudområdet. Det finns också ett stort antal
runda stensättningar inom de två gravfältet, 35 på det västra och 9 på det östra. Stensättningarna
uppvisar en stor variation och det förekommer både med och utan kantkedjor samt mittblock. Olika typer
av stensättningar användes för gravläggningar under en längre tid och dateras ofta till yngre bronsålder/
äldre järnålder. På det västra gravfältet ses även ett tydligt inslag av gravar från yngre järnålder/vikingatid,
genom tio högar och tre treuddar.

Ser man till den samlade fornlämningsbilden finns det en kontinuitet från bronsålder fram till vikingatid.
Det är svårt att veta var de samtida bosättningarna legat, men det finns flera goda boplatslägen i
anslutning till dagens bebyggelse, norr om Fullbosjön. Sannolikt är det den vikingatida bosättningen som i
förlängningen lägger grund för dagens Fuld.

I området finns rumslig närhet mellan dagens bebyggelse och de
förhistoriska gravarna.

 

En mindre hög med kantkedja av större stenblock.
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Idag ligger gravarna i en betesmark. I betesmarken finns insprängda
stenröjda ytor som kan vara ett resultat av äldre odlingstegar eller en effekt
av att man plockat sten till gravarna.

 

En rund stensättning

En fylld skeppsformig stensättning.

 

En fylld rund stensättning med mittblock och kantkedja.

Delar av byns jordbrukslandskap utmed Fullbosjöns norra strand.
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Huvudområde Gamleby
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/18vmbK.

Hela Gamleby räknas som ett av kulturmiljöprogrammets huvudområden. I denna text
beskrivs huvudområdet stadsdelsvis. Huvudområdet har delats in i åtta stadsdelar som
beskrivs under huvudområdesbeskrivningen.

Efter huvudområdesbeskrivningen följer beskrivningar av två kulturhistoriska kärnområden
som identifierats i Gamleby. Kärnområdena har valts ut därför att de är större
sammanhängande områden med en till ålder och karaktär enhetlig miljö är kännetecknande
för Gamleby. Arbetets natur har medfört ett översiktligt angreppssätt och det bör understrykas
att många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, strukturer och egenskaper finns utanför
kärnområdena, men då i mindre enhetliga sammanhang.

I den skyddade viken
Titta på kartan över huvudområdet Gamleby. Prickarna för olika fornlämningar är många. Det
är inte svårt att förstå att Gamleby har en lång och rik historia. Platsen längst in i den
skyddade viken blev tidigt ett centrum för människor. Framförallt är det spåren av
bronsålderns boplatser och gravar som är tydliga. När handeln med områden längre bort
växte under järnåldern och medeltiden blev Gamleby en handelsplats med hamn, kyrka och
tingsplats. Människor flyttade hit och bosatte sig. Fram växte en liten stad. Utvecklingen bröts
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när Västervik tog över rollen som den ledande orten i området. Men Gamleby levde ändå
kvar. Nya verksamheter grundandes och Gamleby blev en av många landsbygdskommuner. I
dag är Gamleby den näst största tätorten i Västerviks kommun. 

Ett samhälle är en komplex miljö. För att kunna berätta om hur Gamleby har vuxit fram har vi
utgått ifrån samhällets olika delar och berättar om hur och när de tillkommit. Därefter följer
beskrivningarna av de kärnområden som valts ut i Gamleby.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Stadsdelsbeskrivningar (link available only in online story)

Centrala Gamleby (link available only in online story)
Ekängen (link available only in online story)
Haga (link available only in online story)
Hammar (link available only in online story)
Härstad (link available only in online story)
Ärneberg och Västantorp (link available only in online story)
Centrum Åbyhöjden (link available only in online story)
Högsby (link available only in online story)

Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Centrala Gamleby (link available only in online story)
Kärnområde Ekängen (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Gamlebys tidigare namn var Västervik, men när staden 1433 flyttades till det nya läget längst ut i viken,
tog man namnet med sig. Det gamla läget kom ett tag att kallas ”Gambla Västervik” för att från 1600-talet
kallas Gamleby. Det går inte att ange någon bestämd tid för Gamlebys (Västerviks) grundläggning, men
första gången vi i handlingarna möter orten år 1275 kallas den redan stad. Det äldsta kända
privilegiebrevet utfärdades av Erik av Pommern 1421, alltså bara en kort tid innan stadsflytten. Området
kring Gamleby torg, kyrkoruinen, hamnen och kungsgården Åby utgjorde den huvudsakliga kärnan i det
som var det medeltida Västervik. Ortens historiska centrum utgör riksintresseområde H 95B för
kulturmiljövården och sammanfaller i stora delar med kärnområde ”Centrala Gamleby”, se
kärnområdesbeskrivning nedan.
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Gamlebys lokalisering och topografiska förutsättningar är talande. Orten ligger vid den inre delen av en
havsvik – Gamlebyviken – som skär in i landet i nordvästlig-sydöstlig riktning. Placeringen är inte ovanlig
för medeltidens städer. Förbindelserna med yttervärlden var goda, samtidigt som man erhöll ett skyddat
läge för överraskande anfall från sjön. Staden blev även genom denna placering lätt tillgänglig från
häradets alla delar. Gamlebys äldsta historia är fortfarande närvarande genom planstrukturen i stadens
centrala delar och genom den nära kontakten mellan staden och vattnet. Huvudvägarna Storgatan och
Loftagatan som tydligt följer terrängen och sammanstrålar i ett trekantigt torg, Hamngatan som leder
mellan torget och den äldsta hamnen vid åmynningen, samt den oreglerade och fritt framväxta
bebyggelsen som trängs runt torget och ån, är drag som återspeglar en situation som sannolikt varit
rådande sedan medeltid. Under åren har några mindre arkeologiska undersökningar genomförts som
bekräftar en välbevarad fornlämning under marken med flera äldre gårds- och gatubeläggningar av trä
och sten, liksom kulturlager och ett fyndmaterial med tydliga tyska influenser, så som sig bör vid denna tid
när handeln med Lübeck var omfattande. Här hittar vi alltså Västerviks tidigaste stadshistoria, där stora
delar fortfarande ligger orörda tack vare få sentida exploateringar.

Fynd från det medeltida Gamleby. Ovan glas och till vänster stengods
importerade från Tyskland med Hansan. Foto: Veronica Palm, Västerviks
Museum.

 

Fynd från det medeltida Gamleby. Ovan glas och till vänster stengods
importerade från Tyskland med Hansan. Foto: Veronica Palm, Västerviks
Museum.

De många förhistoriska gravar och hällristningar som ligger insprängda i 1900-talsbebyggelsen utanför
själva stadskärnan ger en direktkontakt med områdets förhistoria och visar hur de forntida vattnen kring
Gamlebyviken kopplat samman transporter från inlandet med sjöfarten på Östersjön redan under
förhistorisk tid. Om Gamleby och Västervik betraktas tillsammans med den rika fornlämningsbilden kring
Gamlebyviken, framträder bilden av en bygd och ett maktcentrum med kontinuitet åtminstone sedan
bronsåldern (1 800–500 före Kristus). I stadsdelarna Ärneberg–Västantorp, Härstad och Hammar finns en
tät beläggning av fornlämningar från både brons- och järnålder (1 700 före Kristus– 1 050 efter Kristus),
såväl gravar och gravfält som hällbilder. Större delen av dessa stadsdelsområden ingår i
riksintresseområde H 95A för kulturmiljövården som motiveras av att man här kan finna en av landets
största koncentrationer av hällbilder. Hällbilderna samt de ovan mark synliga gravarna och gravfälten är
företeelser som uttrycker riksintressets kärnvärde. Utanför riksintresseområdet, vid Ekängen och vidare
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mot Stäket och Valstad, finns tydliga spår av den yngre järnåldern (500 efter Kristus – 1 050 efter Kristus)
i både fornlämningsmönster och platsnamn, en tid som varit så viktig för framväxandet av den medeltida
köpingen och dess omland. De ovan mark synliga fornlämningarna ska också kopplas samman med
forntidens boplatsmönster. Boplatserna är ännu i det närmaste oinventerade och endast ett fåtal har
undersökts, men de finns i närheten av de synliga lämningarna och sammantaget utgör de en viktig
kunskapskälla om områdets bebyggelseutveckling och kulturlandskap.

Handeln har alltid varit viktig för Gamleby. Genom den nordtyska pundtullen vet vi att Gamlebys
(Västerviks) handel under 1300-talet främst bedrevs med Lübeck och säkert var många av stadens
borgare tyskar. Vid stadsflytten på 1400-talet förlorade orten betydelse som stadigvarande handelsplats.
Under 1500-talet fick Gamleby dock tillbaka sina stadsprivilegier sedan danskarna 1517 bränt det nya
Västervik och befolkningen flyttat tillbaka. Så skulle det förbli in på 1540-talet, då man återigen flyttade ut
till det nya läget. Gamlebys betydelse och befolkning minskade då återigen. Enligt 1500-talets
jordeböcker, men även långt fram i tiden, upptogs orten bara av arton tomter och sjutton lyckor. I
mantalslängden för Älvsborgs lösen visas att Gamleby omkring år 1600 befolkades av ett tiotal ”tiggare
och uthfattige” och att det inte fanns någon att beskatta. 1620 blev man emellertid lydköping under
Västervik och senare blev man friköping. Statusen som lydköping innebar att hantverkare och handlare
från Västervik tilläts att verka och bo i Gamleby. Dessa köpingar kännetecknar kusten utmed Kalmar län
där de blev särskilt vanliga. De marknader som hölls två gånger varje år var betydelsefulla, men det
skulle dröja till 1800-talets andra hälft och näringsfrihetens införande innan handel återigen gav ett
märkbart uppsving till Gamleby. Äldre fastigheter med butikslokaler och varumagasin har ett särskilt värde
i kulturmiljön. Ännu idag är Gamleby en viktig ort för handel och service i nordöstra Kalmar län.

Gamlebys ställning som centralort uttrycks genom den stadsmässiga bebyggelsen kring torget, men även
av dess offentliga byggnader. Lämningarna av den medeltida sockenkyrkan och den nya kyrkan från
1830-talet är viktiga i detta sammanhang, liksom Åby herrgård. Herrgården som ligger i ett utblickande
läge just intill den historiska stadskärnan, var en medeltida kungsgård bebodd av kungens fogde, men
gjordes på 1600-talet till säteri och fick sin nuvarande utformning cirka 1870. När staden flyttades på
1400-talet blev häradstinget kvar i Gamleby, där det sedan förblev till 1960-talet. Det befintliga tingshuset
i Gamleby, uppfört 1828, är en viktig märkesbyggnad. Under 1800-talet frigjorde Gamleby köping sig
administrativt och judiciellt från Västerviks stad. Gamleby fick en egen köpingsstyrelse 1877. Ställningen
som köping, och från 1918 municipalsamhälle, bestod fram till 1956 då man uppgick i Gamleby
storkommun.

Kvarndriften tycks ha varit en central företeelse i Gamleby under medeltiden. Den kom att utövas på ett
närmast industriellt sätt. Kvarnen hörde till Åby och senast kring sekelskiftet 1700 hade gården även en
sågkvarn i Gamlebyån. Mot slutet av 1800-talet anlades flera småindustrier längs vattendraget. Ovanför
fallet fanns ett färgeri som efter ägarens död 1872 exproprierades av järnvägsbolaget. Vidare fanns
bryggeri, ytterligare ett färgeri och ett par garverier. År 1865 köptes Åby egendom av grosshandlaren
Hans Henric Cornelius. Denne man, och firman H H Cornelius som fanns kvar långt efter hans död år
1886, kom att bidra starkt till köpingens utveckling. Trävaru- och spannmålshandel utgjorde stommen i
verksamheten, men firman startade och drev flera rörelser, som kvarn, sågverk med hyvleri, mekanisk
verkstad och skeppsvarv. Det var också genom Corneliusbolaget som Gamleby först elektrifierades i
början av 1900-talet. Den äldre, småindustriella miljön kring kvarnen och mekaniska verkstaden utgör
idag en betydelsefull del av ortens kulturmiljö. Under 1900-talet kompletterades Gamlebys näringsliv med
ett antal större och mindre industriföretag, särskilt inom verkstadsindustrin.

Gamlebys historiska kärna kom att genomgå stora förändringar under slutet av 1800-talet och det tidiga
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1900-talet. Större delen av 1800-talet såg torget mer ut som en gräsvall, ibland använd som inhägnad för
grisar, men på 1870-talet blev gatorna stenlagda. De låga stugorna kring torget ersattes med nya, större
hus. Utmed Hamngatan och södra sidan av torget finns fortfarande rester av det sena 1800-talets och
tidiga 1900-talets bebyggelse. Postkontor och telegraf tillkom, liksom bank, läkare, apotek, hotell,
skjutsstation, järnväg, ångbåtssjöfart och förbättrade skolförhållanden. År 1876 etablerades Gamleby
Folkhögskola som blev en viktig del av staden. År 1879 stod järnvägen mellan Västervik och Norsholm
klar. Befolkningsökningen ledde till att nya bostadsområden började byggas utanför den historiska
kärnan, med en blygsam början redan under 1800-talet i områdena närmast den gamla stadskärnan, som
Haga och Lugnet. Utbyggnaden fortsattes framförallt i Haga under 1900-talets första hälft, medan
stadsdelar som Härstad och Ärneberg skapats under 1900-talets andra hälft.

Karta över Gamleby köping från 1781 av lantmätaren Esaias Klint. Källa:
Lantmäteriet.
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Stadsdelsbeskrivningar
I det följande beskrivs stadens genom sina stadsdelar utifrån den stadsdelsindelning som visas i kartan.

©Lantmäteriet
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Centrala Gamleby
Stadsdelsområdet Centrala Gamleby omfattar Gamlebys historiska kärna med hamnen och närmast
angränsande villaområden, bland annat stadsdelen Lugnet som ligger just väster om stadskärnan. I stort
sett hela stadsdelsområdet utgör ett kärnområde och beskrivs under ”Kärnområde Centrala Gamleby”.

©Lantmäteriet
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Ekängen
Stadsdelsområdet Ekängen norr om centrala Gamleby är ett av Gamlebys äldsta bostadsområden. De
bebyggda delarna av stadsdelsområdet utgör ett kärnområde och beskrivs under ”Kärnområde Ekängen”.

©Lantmäteriet
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Haga
Stadsdelsområdet Haga söder om Gamleby centrum har en stilmässigt skiftande bostadsbebyggelse,
med såväl småhus som flerfamiljshus från 1900-talets första hälft. Området började byggas ut kring
sekelskiftet 1900 och fortsatte att växa fram till och med 1960-talet. En mindre del av området, utmed
Järnvägsgatan i norr, har förts till ”Kärnområde Centrala Gamleby”, se vidare under den rubriken.

Högt uppe på berget
Den som bor i stadsdelen Haga måste ha starka ben. Söder om centrala Gamleby ligger en stor höjd.
Sedan början av 1900-talet har stadsdelen Haga sakta men säkert vuxit fram. På en av topparna står
stadens vattentorn och på den högsta toppen Myrkullen ligger stadens hembygdsgård. I den äldsta delen
i norr ser man att topografin har fått styra hur gator och kvarter ordnats men i den flacka södra delen har
modern stadsplanering styrt området. Den äldsta bebyggelsen i norr är från 1910-talet och framåt medan
det i de södra finns gatustråk i stilar typiska för 1960-1970-talets villabebyggelse. Centralt i området ligger
några flerfamiljshus. 

Haga utgjorde tidigare en del av Åby herrgårds ägor. I väster och söder finns flackare delar där det
tidigare varit jordbruksmark. Merparten av området är dock kraftigt kuperat med Myrkullen i sydost som
den högsta punkten. Myrkullen är än idag ett till största delen obebyggt skogsparti med branta sluttningar.
På toppen ligger Gamlebys hembygdsgård. I stadsdelsområdet finns tre hällristningar, samtliga utgörs av
skålgropsförekomster (L1958:2851, L1958:2304 och L1955:3987).

Områdets äldsta bebyggelse ligger utmed den kurva på den äldre infartsvägen från Västervik till
Gamleby, som idag finns kvar med namnet Segelrumsvägen. Utmed detta gatuavsnitt finns några
exempel på boningshus som troligen är äldre än sekelskiftet 1900. Stadsdelsområdets norra del som
ligger närmast de äldsta delarna av Gamleby präglas idag till stora delar av en ägostyckningsplan från
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1922 då gator, kvarter och tomter lades ut. Området avgränsades i väster av den historiska infartsvägen
från Västervik till Gamleby, som i princip följde det som idag är Västerviksvägen. Flera av byggnaderna i
denna norra del av området är från 1920-, 1930- och 1940-talen, med vissa senare tillägg. Kuperingen i
den här delen av stadsdelen ger delar av bebyggelsen en särprägel med höga entrétrappor och
källarvåningar. Mot Östra Ringvägen hänger bebyggelsen på Myrkullens östra sluttning. Bebyggelsens
åldersmässiga spridning ger en stor variation i stilar, material och byggnadsdetaljer. Putsade fasader i
ljusa färger är dock vanligast. Området präglas också av sina trädgårdar. De relativt stora tomterna
speglar en tid när ett visst mått av självhushållning var en självklarhet.

Den södra delen av Haga växte etappvis fram under 1950-1960-talet. Från 1932 finns en
utomplansbestämmelse för att utöka området i sydväst men det var med den nya stadsplanen från 1948
som hela den södra delen planlades. I planen fanns förslag på förtätningar och platser för flerfamiljshus.
Stadsplanen ledde till att byggandet i fortsättningen gjordes i tydligare etapper, så att bebyggelsen idag är
mer stilmässigt enhetlig utmed olika gator. Området är i sin helhet mera sammanhållet. Den södra delen
av Haga är till stor del en dalgång nedanför Myrkullen och bebyggelsen är antingen utlagd på den före
detta åkermarken eller klättrar en bit upp på Myrkullens sluttning. Bebyggelsen sträcker sig åldersmässigt
från 1950-talets små egnahem till 1960- och 1970-talens villor. Ljusa, putsade fasader är vanliga men
även rött eller gult tegel. De flesta hus har flacka sadeltak, typiska för tidsperioden. Trädgårdarna är i
denna del av området mindre. Här finns flera grupper med flerfamiljshus som konstraster till den
småskaliga villabebyggelsen. Grupperna av flerfamiljshus utgör inte bara avbrott i den låga
villabebyggelsen genom sin skala, utan också genom fler uttrycksfulla modernistiska detaljer, i
exempelvis entréer eller balkonger.

Gatumiljö i norra delen av Haga. De tre husen till vänster i bild dateras till
1940-talet, huset med brutet tak i mitten till 1930-talet och huset till höger i
bild till 1950-talet.

 

Gatumiljö i norra delen av Haga.
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Bakom funkishuset i norra Haga sticker Gamlebys elegant modernistiska
vattentorn upp. Vattentornet ritades av Sven Hellgren, Stockholm och stod
färdigt 1962.

 

En av de äldre fastigheterna utmed Segelrumsvägen. Byggnaden som
inrymt bland annat åkeri och lager, uppfördes under tidigt 1900-tal.

Exempel på 1920-talsvilla i den norra delen av Haga.

 

1950-tal i norra delen av Haga.
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Hagakyrkan är centralt placerad i området.

 

Gatumiljö i södra Haga. Väl sammanhållen bebyggelse utmed respektive
sida av gatan. Till vänster troligen tidigt 1950-tal och till höger 1960-tal.

Villabebyggelse nedanför Myrkullen i södra delen av Haga. Villorna med
sargtak är sannolikt uppförda omkring 1970.

 

Idag färgglada putsade hus från omkring 1950 i södra delen av Haga.
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Punkthusen i Haga, uppskattningsvis byggda cirka 1960, är enligt tidens
typiska ideal placerade i höjdläge.
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Hammar
Stadsdelsområdet Hammar ligger i Gamlebys södra utkant, på byn Hammars marker. Området är
förhållandevis glest bebyggt och omfattar bland annat industriområde, campingplats, idrottsplaner och
skollokaler. Södra delen av stadsdelsområdet ingår i riksintresseområde H 95A för kulturmiljövården.

Från hällristningar till industriområde
Bronsålderns människor högg i sten. Hällristningarna de lämnat kvar väcker vår fantasi. Vad ristningarna
egentligen betydde för bronsålderns människor vet vi inte men vi gissar och undrar. Bronsålderns boplats
blev under medeltiden till byn Hammar. Än idag finns några få byggnader kvar som minner om att det
funnits en by. På gårdens marker blev det under 1900-talet istället industriområde. Här har man tillverkat
tegel, evighetständstickor, tekniska apparater och kamouflageutrustning. ASEA:s fabriksbyggnad i tegel
med typiska lanterniner för ljusinsläpp är en klassisk typ av fabriksbyggnad.

Inom stadsdelen Hammar, främst i söder, finns flera fornlämningar. De utgörs av tre gravfält (L1958:1874,
L1958:1221 och L1958:1745) och fyra hällristningar (L1958:1819, L1958:2214, L1955:5432, 1955:5327).
I stadsdelsområdet södra del ligger några få kvarvarande byggnader som tidigare utgjorde byn Hammar,
på vars marker stadsdelområdet byggts. På platsen finns ett par äldre bostadshus med
ekonomibyggnader. De utgör idag en del av ett fritidsområde med badplats och campingplats vid
Gamlebyviken.

Industriområdet har vuxit fram under 1900-talet. Industriområden utmärks generellt av en hög
förändringsgrad där bebyggelsen hela tiden anpassas efter verksamhetens behov. Så är det även i detta
område. Här finns bland annat platsen för Gamleby tegelbruk som var i drift 1910-1956. Lokalerna är idag
rivna eller ombyggda till undervisningslokaler. Utmed Västerviksvägen ligger en stor byggnad med
klassiskt fabriksuttryck med lanterninförsedda tak och rött tegel. I slutet av 1940-talet startade AB Invex
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tillverkning av evighetständstickor på platsen. Redan 1952 övertogs fabriken av ASEA som tillverkade
diverse apparatdetaljer. Verksamheten lades ner 1988 och bara delar av lokalen används idag av andra
företag. I området finns även metallfabriken Norden, som etablerades 1954 och tillverkar byggnads- och
båtbeslag, och SAAB Baracuda, etablerat 1957 som tillverkar kamouflagematerial.

Den äldre fabriksbyggnad där ASEA under flera år hade sin verksamhet är
ett fint exempel på en industribyggnad i tegel med lanterniner som släpper
in ljus i lokalen.

 

En av de kvarvarande byggnaderna i byn Hammar. Byggnaden är relativt
välbevarad och utgör en historiskt viktig plats i området.

Före detta elevhem till den internatskola som tidigare funnits i området
(Kunskapsgården och Hammargymnasiet). År 2016 inryms ett HVB-hem (”
Hem för Vård eller Boende”) i byggnaderna.

 

Figurativ hällristning vid Hammar (L1958:2214), tillfälligt imålad. Foto:
Kalmar läns museum.
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Härstad
Härstad i Gamlebys sydvästra utkant avgränsas i nordost av Västerviksvägen och i nordväst av
Hallingebergsvägen. Stadsdelsområdet domineras i söder av villabebyggelse, medan området i norr är
glest bebyggt med skola och ett större område med idrottsplaner. I väster finns ett mindre industriområde.
Stadsdelsområdet ligger inom riksintresse H 95A för kulturmiljövården.

Fotboll i Härstad
Kommer man den västra infarten till Gamleby är fotbollsplanerna det första man ser av bostadsområdet
Härstad. På höjderna bortom planerna anar man en villabebyggelse typisk för 1960-1970-talet. Men
Härstad har också en äldre historia. Området kring Gamleby är rikt på fornlämningar och även i Härstad
finns boplatser och hällristningar. Hagnäsvägen var innan Västerviksvägen byggdes den södra infarten till
Gamleby. Utmed denna väg finns ett litet antal äldre byggnader som tillsammans med vägen berättar om
platsens historia. 

Inom stadsdelen, främst i norr, finns ett stort antal registrerade hällristningar och gravar i en utpräglad
bronsåldersmiljö intill en uppgrundad och nu försvunnen havsvik. Boplatserna har troligen funnits på de
högre nivåerna, där villaområdena idag ligger. I stadsdelsområdets sydöstra del ligger en
stenåldersboplats (L1958:2135) och inom hela stadsdelen finns flera hällristningar (till exempel
L1958:2457, L1955:3796, L1955:3977 och L1958:1597). Genom området går den gamla södra infarten
till Gamleby från byn Ullevi. Vägsträckningen kallas idag Hagnäsvägen. Utmed denna vägsträckning finns
ett mindre antal äldre fastigheter. I områdets västra del finns mangården till Härstad 1:3, troligen byggd
1846, kvar som en referens till det tidigare jordbrukslandskapet.

Området Härstad finns planlagt i utomplansbestämmelserna från 1932. Frånsett ett fåtal äldre byggnader
och enstaka tillägg utmed Hagnäsvägen dröjde det innan stadsdelsområdet på allvar växte fram. Det
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hände först på 1960- och 1970- talen och då utgick man från nya planer för hur området skulle se ut, med
dåtidens ideal för hur bebyggelse och gator skulle ordnas. Den äldre bebyggelsen i öster, utmed
Hagnäsvägen, kompletterades med ett villaområde. I anslutning till Härstad 1:3, i stadsdelens södra del,
togs en byggnadsplan fram 1973. I planen avsattes marken väster om Västra Ringvägen för
industriområde medan den östra delen planlades för villor. Planen har på det stora hela genomförts.

Den äldre bebyggelsen har traditionell träpanel i rött eller gult med sadeltak. Bebyggelsen från 1960-70-
talen med 1-2 våningar har ofta fasader i rött tegel eller vitt mexitegel. I båda fallen ofta med träfasad i
gavelröstet. Husen från 1960-talet har gavelröst målade i en mörk färgskala där brunt dominerar. Denna
bebyggelse har också tidstypiska indragna balkonger och relativt stora trädgårdar. Husen från 1970-talet
har en ljusare färgsättning i gavelrösten och tidstypiskt mindre trädgårdar.

Gatumiljö i Södra delen av Härstad. Villorna med fasader klädda med
mexitegel är troligen från slutet av 1960-talet.

 

Mangårdsbyggnaden till Härstad 1:3 utgör en viktig markör av
stadsdelsområdets historia.
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Vy över östra delarna av Härstad med idrottsplatsen i förgrunden.

 

Vy över västra delarna av Härstad.

Hällristning vid Härstad (Gamleby 80 L1958:1361). Foto: Veronica Palm,
Västerviks Museum.

 

Välbevarade äldre byggnader utmed Hagnäsvägen.
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Ärneberg och Västantorp
Ärneberg och Västantorp är bostadsområden i Gamlebys västra utkant. Här finns några av ortens senast
byggda villor. Inom området finns också flerfamiljshus. Området ligger inom riksintresse H 95A för
kulturmiljövården.

Gravfält på höjden
Högt i landskapet, med utsikt över de marker de brukat och ägt begravdes bronsålderns människor. På
hällristningar berättade de om sin värld och tankar om livet efter döden. I bostadsområdet Ärneberg och
Västantorp finns flera lämningar till och med inne bland bostadshusen. Dagens moderna bebyggelse
började byggas på 1970-1980-talet. Sida vid sida med villorna finns också ett flerfamiljshusområde.  

I förhållande till övriga villaområden i Gamleby har Ärneberg och Västantorp en mjuk kupering med
långsträckta höjdsträckningar. Ärneberg är en by med gamla anor. Inom området finns ett mycket stort
antal fornlämningar registrerade främst ett flertal hällristningar men också stensättningar och ett par större
gravfält. Det äldsta medeltida belägget för Ärneberg är från 1380-talet då västerviksborgaren Johan
Basse överlät andelen i sin äng i Ärneberg till Bo Jonsson Grip. Gården blev 1628 prästgård för Gamleby.
Prästgården är idag en del av ett äldre sockencentrum med kyrkan (inom stadsdelen Centrum–
Åbyhöjden) och ålderdomshem. Förutom dessa verksamheter är de sydöstra delarna av området glest
bebyggda. I sydväst ligger Gamlebys fjärrvärmeverk. Västantorp har fått sitt namn efter ett torp som låg i
den norra delen av stadsdelen.

Detta är ett av de yngsta bostadsområdena i Gamleby. För området längst i söder upprättades en
byggnadsplan i flera olika versioner i början av 1970-talet. Planerna har lite olika utformning men samtliga
förlägger villabebyggelse väster om Ärnebergsvägen och ett område med flerfamiljshus öster om samma
gata. Den här intentionen genomfördes också. Flerfamiljshusen är tvåvånings lamellhus med fasader i
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gult tegel. Villornas fasader är främst av rött eller gult tegel eller vitt mexitegel. I södra delen av
stadsdelen, utmed Hallingebergsvägen ligger också Erneborgs serviceboende som byggdes 1970.

I norra delen av stadsdelsområdet, Västantorp, finns de senaste tillskotten från tiden omkring 1980-talet i
form av 1- eller 2-plans villor. Denna del av området planlades 1985. Bland den yngre bebyggelsen
dominerar träfasader målade i rött eller ljusa pastellfärger. Trädgårdarna är tidstypiskt små.

Villor, omkring 1970, väster om Ärnebergsgatan.

 

Villor i Västantorp byggda på 1980-talet.

Lamellhus från omkring 1970, öster om Ärnebergsgatan.

 

Villor, uppskattningsvis från slutet av 1960-talet, väster om Ärnebergsgatan.
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Centrum Åbyhöjden
Stadsdelsområdet Centrum–Åbyhöjden byggdes ut på 1950-talet och 1970-talet. Utbyggnaden på 1970-
talet ledde till att ortens handelscentrum flyttades hit från torget. Här finns också skola och hälsocentral.
Norra delen av stadsdelsområdet utgörs av bostadsområde. Åby herrgård har förts till ”Kärnområde
Centrala Gamleby”, se vidare under den rubriken.

Kyrka och köpcentrum
Det har funnits olika centrum mi Gamleby. Det medeltida torget med kyrkan i närheten var länge det
självklara centrumet för handel och kyrkplatsen var socknens centrum. När ny kyrka stod klar nära
Åbyhöjden 1833 blev detta socknens nya centrum. Under 1900-talet, när biltrafiken blev mer
betydelsefull, flyttade stora delar av handeln till nya lokaler med större parkeringsplatser utmed
Västerviksvägen. Idag finns också skola och vårdcentral i området. Större områden med bostäder
började byggas i början av 1960-talet. Då byggdes villor och radhus och uppe på Åbyhöjden ett
flerbostadsområde. 

Åbyhöjden har fått sitt namn efter Åby herrgård. Gården har haft en central betydelse för Gamleby
eftersom en stor del av samhället ligger på marker som tidigare tillhörde gården. Inom stadsdelen ligger
Gamleby kyrka byggd 1832-1833.

Även Centrum–Åbyhöjden är ett relativt kuperat område och bebyggelsen har brett ut sig på gammal
åkermark som har tillhört herrgården Åby. I området finns flera tidsskikt. Äldst är, förutom Åby herrgård,
de offentliga byggnader och flerfamiljshus kombinerade med affärslokaler i botten som finns i områdets
södra del. Här har man från mitten av 1900- talet utvidgat Gamleby med ett nytt handels- och
bostadsområde. Byggnaderna har ljusa putsade fasader. Expansionen fortsatte på 1970-talet med bygget
av ett inbyggt köpcentrum i områdets sydvästra del. I köpcentrumet, som ständigt förändras, finns år
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2016 Gamlebys enda matvarubutik, flera frisörer, diversehandel, ett antal restauranger och ett apotek.
Området med flerfamiljshus norr om handelsområdet förvekligades på 1960-talet med en samling fyra
våningar höga lamellhus med rött fasadtegel. Väster om Åbyvägen ligger ett mindre villaområde, planlagt
1962. I det här området byggdes 1-plansvillor i vitt mexitegel eller rött tegel. Norr om detta lilla villaområde
finns också ett mindre område med tvåvånings radhus med vita mexitegelfasader.

Centrum–Åbyhöjden omfattar viktiga funktioner, som skola och kyrka.
Flerbostadshusen på höjden byggdes på 1960-talet.

 

Platsbildning omgiven av flerbostadshus med lokaler för verksamheter i
bottenvåningen.

Gamleby kyrka.

 

Villor vid Vetevägen. I bakgrunden Gamleby kyrka.
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Skolmatsal och gymnastiksal från cirka 1960.

 

Välbevarad administrationsbyggnad från 1950-talet.
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Högsby
Stadsdelsområdet Högsby utgörs av den nordvästligaste delen av Gamleby utmed Odensvivägen från
den nedlagda färgfabriken i söder till byn Högsby i norr. Områdets bebyggda yta är liten. Förutom
industrin och de få kvarvarande spåren av den agrara bebyggelsen omfattas stadsdelen av knappt 20
villor.

På Garpedansbergets sluttning
Området Högsby ligger utmed vägen mot Överum. Det utgörs dels av ett industriområde i en utsprängd
nisch i berget, dels ett mindre bostadsområde med villor och gator som klättrar på bergets sluttning. På
industriområdet fanns först en verksamhet som sysslade med linberedning men den mest kända
verksamheten kom att bli företaget Tjustfrukt som konserverade frukt. Tjustfrukt är den direkta
anledningen till att man när man åker runt i norra Tjust kan se så mycket fruktträd i landskapet och spår
av stora fruktträdgårdar. På 1950-talet lades företaget ner och lokalerna övertogs av en färgindustri.
Sedan 2015 är dock verksamheten nedlagd. Områdets villor är antingen från 1920-1930-tal eller från
1960-talet då nya tomter ställdes i ordning. 

Odensvivägen utgör en äldre infartsled till Gamleby. Vägen går söder om byn Högsby som utgör
områdets äldsta bebyggelse och som fått ge namn åt stadsdelen. Den gamla agrara byn ligger i
stadsdelens norra del. Utmed Odensvivägen utgör den sedan 2015 nedlagda färgindustrins område en
tidig etablering av bebyggelse. Ursprungligen var detta en linberedningsanstalt, startad 1920. Parallellt
fanns här också företaget Tjustfrukt som tillverkade fruktkonserver. Linberedningen lades ner på 1930-
talet varvid Tjustfrukt utökade sin verksamhet. Färgindustrin övertog i sin tur lokalerna 1957, varefter flera
utbyggnader gjordes successivt. Byggnader från de äldre verksamheterna finns ännu kvar på
fabriksområdet.
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Högsbys villabebyggelse klättrar upp på Garpedansbergets sluttning. Högsbyvägen är brant och
trädgårdarna är små och sluttar. I det lilla villaområdet finns exempel på enstaka ljusa, putsade villor från
1920- och 1930-talen. År 1964 ordnades ett antal nya villatomter genom en byggnadsplan, vilka snart
bebyggdes. De modernare villorna från 1960-talet har fasader i gult eller rött tegel.

Odensvivägen med före detta färgfabriken till höger och bortom den
stadsdelsområdets lilla villaområde.

 

Den sedan 2015 nedlagda färgfabriken. Den vita byggnaden i mitten är
troligen en av de äldre byggnader som inrymde lin- och fruktberedning, men
fabriken har genomgått många ut- och ombyggnader.

Exempel på 1920-tals bebyggelse.

 

1960-talsvillor i Högsbyområdet.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintressena H95 A Lofta och H95 B Gamleby för

kulturmiljövården. H95A Lofta motiveras av den stora koncentrationen av
hällbilder/hällristningar medan H95B Gamleby motiveras av stadsmiljöns utveckling från
medeltiden fram till 1800-talet. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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3. Tingshuset i Gamleby har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

10. Gator som utgör äldre vägsträckningar bör värnas.
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Kärnområde Centrala Gamleby
Gamleby

Merparten av stadsdelsområdet Centrala Gamleby utgör ett av kulturmiljöprogrammets kärnområden.
Från kringliggande stadsdelsområden, Haga och Centrum–Åbyhöjden, har mindre delar tillförts
kärnområdet. Riksintresse H 95B Gamleby för kulturmiljövården ingår i kärnområdet, som också till stora
delar utgör fornlämning L1958:2860, stadslager.

1000 år under fötterna
Visst svindlar tanken. Ställer du dig på torget i Gamleby har du stadens tusenåriga historia under fötterna.
Här har människor mötts, handlat, diskuterat, grälat, skrattat och gråtit. Vad som finns under fötterna
kräver en hel del kunskap och inte så lite fantasi för att se framför sig. Det du verkligen ser idag när du
står på Gamlebys torg är en typisk småstadsbebyggelse från 1800-talet. De lite större handelshusen av
sten varvas med mindre trähus. Men det du fortfarande kan se av medeltiden är torgets form, vägarna
och gatorna som löper till och från den öppna torgytan och Gamlebyån. Ruinen efter kyrkan från 1100-
talet är ytterligare ett tydligt medeltida spår. Nära torget ligger också det  byggnadsminnesmärkta
tingshuset och Åby gård. 

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Huvudsäte i Tjust
Det tidigmedeltida Västervik. Ett maktcentrum längst in i Gamlebyviken med centrala
funktioner som kyrka (idag ruin) och senare också tingshus.

Stadens årsringar Medeltida stadsbildning med stadens tillväxt och utveckling kring det medeltida torget.

Klass 1
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Städerna i Tjust     Industrins landskap

Sjöfart och kustnäringar Hamnen med sina olika verksamheter.

Mötesplatser
Gamleby som mötesplats för människor sedan förhistorisk tid. Kommunikationer,
handel och service är uttryck för detta.

Herrgårdsbygden Åby herrgårds betydelse i Gamlebys utveckling.

Byggnadstraditionen
Bebyggelsen kring torget med sin karaktär av stenstad i mindre skala, villabebyggelse
av varierande standard från 1900-talets första årtionden.

Industrins tidevarv Spåren av Gamlebyåns förindustriella centrum och hamnens storskalighet.

 

Huvudsäte i Tjust

Gamleby centrum, som det ursprungliga Västervik, var fram till 1400-talet centralort för Tjust. Även efter
att Västervik flyttats fanns en bebyggelse kvar på platsen. Kyrka och sockencentrum bestod och 1862
blev Gamleby kommunalt centrum. Den rollen behöll orten fram till storkommunsammanslagningen 1971.
Medeltidens spår av stadens position som huvudort i Tjust är idag få men betydelsefulla. De utgörs av
kyrkoruinen, tingshusbyggnaden samt torgets öppna plats. Kärnområdets värde ligger också i vad som
finns under marken och att detta är den ursprungliga platsen för Gamleby stads uppkomst och utveckling.
Platsen har en lång och skiftande historia och har spelat en viktig roll som en av maktens stödjepunkter i
norra Kalmar län.

Gamlebys betydelse som handelsplats, köping och industriort från medeltid till 1800-tal, baserat på
platsens fördelaktiga läge ur kommunikationshänseende (”där landsväg möter hav”), samt det faktum att
denna betydelse kan utläsas av miljön, motiverar att ortens historiska kärna pekats ut som
riksintresseområde H 95B; Gamleby för kulturmiljövården. Riksintresse- områdets utbredning framgår av
kartan ovan. De fysiska drag som listats som uttryck för riksintresset är: gatunätets och torgets medeltida
karaktär, hamnen och det tydliga sambandet med Gamlebyviken, tomtmönstret utmed ån och landsvägen
som härrör åtminstone från 1700-talet, trähusbebyggelsen och Lugnets arbetarbebyggelse.

Merparten av kärnområde ”Centrala Gamleby” ingår i riksintresseområde H 95B. Alla de företeelser som
identifierats som viktiga uttryck eller värdebärare för riksintresset är även viktiga för kärnområdets
kulturmiljö. Kärnområdet omfattar dock även ett mindre område utmed järnvägen som ligger utanför
riksintresset, men som har höga värden ur ett regionalt och lokalt kulturmiljöperspektiv. Detta delområde
inrymmer dels äldre industribebyggelse, dels större bostads- och affärshus utmed Järnvägsgatan. Flera
företeelser som inte uttryckligen identifierats som uttryck för riksintresset är viktiga för kärnområdets
kulturmiljö, som Åby herrgård, tingshuset, kyrkoruinen samt industribyggnaderna utmed ån och vid
hamnen.

 

Stadens årsringar

254



Gamleby idag bär spår av hur staden har utvecklats sedan medeltiden och fram till idag. De äldsta spåren
finns till stor del under marken men några företeelser har bevarats. Det är det trekantiga torget som
uppstått där vägarna möttes och gatunätet från torget mot vattnet i direkt anslutning till torget. Det är
också bebyggelsens trånga förutsättningar mellan vattnet, vägar och Garpedansberget visar på den
ursprungliga samhällsbildningens förutsättningar och utgör ett viktigt karaktärsdrag för orten.

Den första kända kartan över Gamleby stad är från 1781. Det väg- och gatunät som återges på kartan
har troligen stora likheter med det medeltida. Än idag följer de äldsta, centrala delarnas vägar och kvarter
denna karta.

Kring torget och de huvudgator som ledde in till torget växte sakta en blandad bebyggelse fram. Idag är
det en blandad 1800-talsbebyggelse som kombinerade och fortfarande kombinerar bostäder och
handelsverksamheter. Med tiden lades nya årsringar till staden när fler bostäder byggdes nära centrum.

I kärnområdet Centrala Gamleby ingår två bostadsområden som har olika karaktär. Med torget och
Loftagatan som gräns i söder och Garpedansbergets stup i norr ligger ett område med villor från 1910-
1930-talen. På kartor från 1855 och 1881 ser man intentionen att anlägga ett rätvinkligt gatunät och
tydligt avgränsade bostadskvarter i området. Planerna kom dock aldrig att genomföras. Istället kom det
gatunät som växt fram efterhand att bestå.

Det andra bostadsområdet Lugnet som ligger nordväst om centrum, norr om Odensvivägen. Bebyggelsen
klättrar upp för Garpedansberget utmed Repslagarbacken. Detta var ett av de områden utanför Gamlebys
historiska kärna som först började bebyggas när tomtmarken i centrum inte längre räckte till. Här bosatte
sig från slutet av 1800-talet en del av ortens arbetare.

Till kärnområdet Centrala Gamleby har också ett mindre område väster om järnvägen lagts till. På
stadsplaner från 1800- talets andra hälft finns förslag på hur området skulle planläggas, men Gamlebys
expansion kom att dröja och planerna verkställdes inte. 1877-1879 anlades järnvägen mellan Västervik
och Norsholm. I Gamleby drogs den nya järnvägen väster om centrum och det ledde till en utbyggnad av
centrum mot järnvägen. En strikt rutnätsplan togs fram och möjligen är de tomter som ligger väster om
Järnvägsgatan som nu utgör del av kärnområdet en följd av den. Husen utmed Järnvägsgatan fram till
Nygatan orienterar sig tydligt ut mot gatan med affärslokaler eller andra publika funktioner. Samtidigt
inrymmer de flesta även bostäder. Äldst, från omkring sekelskiftet 1900, är sannolikt ett högrest hus med
bred frontespis och utskjutande takfötter. Yngst är grannhuset söder om detta, en funkisbyggnad där
tidigare Konsum och Gamlebys biograf var inrymda.

Sjöfart och kustnäringar

Gamlebys läge vid vattnet längst in i Gamlebyviken har gjort handel och sjöfart till en av de viktigaste
näringarna för staden från medeltiden och långt fram under 1900-talet. Lokaliseringen med en bra hamn
kan ha varit en av de viktigaste förutsättningarna för att Gamleby, dåvarande Västervik, byggdes upp just
här.

I hamnmiljön finns fortfarande ett antal byggnader som minner om sjöfartens betydelse till exempel
byggnaden som tidigare rymde Tore Holms Yachtvarv och de stora spannmålssilorna. Även de stora
öppna ytorna är en påminnelse om hamnens verksamhet och de stora ytor som krävdes för virke och
annat som skeppades ut härifrån. Kajer, stenskodda strandkanter och pollare är detaljer som bidrar till
miljön.
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Mötesplatser

Gamleby har sedan förhistorisk tid varit en plats där människor mötts. Hit har man kommit både
landvägen och sjövägen. Vägarna möts vid det medeltida torget nära hamnen. Vägar, torg och hamn
utgör fysiska spår av platsens betydelse. Som en konsekvens av de goda kommunikationerna har handel
och service samlats på platsen. Kyrkoruinen, handelshus, tingshuset som är byggnadsminne, hotell och
skolbyggnader är alla uttryck för detta. Genom sin storlek och utformning berättar de om sin funktion och
betydelse.

Herrgårdsbygden

Åby herrgård omtalas 1275, samma år som det gamla Västerviks stad omnämns i källmaterialet. Det är
därmed en tidig medeltida gård. År 1275 skänkte kung Magnus all jord han ägde på platsen till ett
nyinrättat kanonikat vid Linköpings domkyrka. Ett kanonikat är en tjänst vid domkapitlet eller som lärare
vid domkyrkoskolan.

Åby framtonar under 1500-talet som en betydelsefull gård i socknen. I början av 1800-talet ska gården ha
ägts och drivits av medlemmar av familjen Lewenhaupt. Sitt nuvarande utseende exteriört fick herrgården
1873-1874 sedan den hade inköpts av grosshandlare Henrik Cornelius. Redan 1876 överlät han
herrgården till den från Södra Vi hitflyttade folkhögskolan. Folkhögskolan har lämnat herrgården och finns
i dag i nya lokaler i stadsdelsområdet Ekängen. Åby herrgård används idag som bibliotek, fritidsgård och
konferensanläggning. Herrgårdsbyggnaden har anpassats för dessa verksamheter men är historiskt sett
en central plats i Gamleby. En stor del av samhällets mark har tidigare tillhört herrgården.

Byggnadstraditionen

Vid Gamleby torg finns idag ett mindre område med en bebyggelse typisk för det sena 1800-talets
stenstad. Bebyggelsen är inte lika hög och påkostad som till exempel inne i Västervik men ger ändå
småstaden Gamleby en stadsmässig prägel. Merparten av husen är putsade målade i en ljus färgskala
men det finns också byggnader klädda med olika typer av brädpanel. Takmaterialen är historisk sett tegel
och falsadplåt men moderna material som plegel har på senare tid börjat användas. Själva torget är
delvis belagt med kullersten, delvis med smågatsten.

Norr och väster om Loftagatan sluttar området från Garpedansbergets stup ner mot Gamlebyviken.
Bebyggelsen här ligger med utsikt över vattnet. Byggnaderna är främst 1 1⁄2-plans reveterade hus med
brutna tak varav en del än har kvar sina röda tegeltak. Villorna ligger i stora trädgårdar med spår av äldre
tiders anläggningar som terrasser, trappor och gångsystem. En del av dessa äldre villor har dock genom
gått omfattande renoveringar.

I området Lugnet är husen mindre och material och utsmyckningar mindre påkostade. Majoriteten av
husen har träpanel men flera är också reveterade. Utmed Repslagarbacken är husen målade i rött med
vita knutar och foder men i övrigt är färgskalan varierande i ljusa kulörer. De röda lertegeltaken har i en
del fall ersatts av röd plegel. Tomterna är små delvis på grund av de topografiska förutsättningarna.

Väster om järnvägen finns en varierad bebyggelse från 1900-talets första hälft. Fasaderna har dock alla
putsade fasader i ljusa kulörer.
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Industrins tidevarv

Utmed Gamlebyån uppstod tidigt ett förindustriellt litet centrum med verksamheter beroende av vatten
och vattenkraft. Området sträcker sig ner i hamnen som med sin storskalighet har en industriell karaktär.
Industribyggnaderna utmed ån och vid hamnen är kulturhistoriskt viktiga faktorer som visar vilken drivkraft
vattnet varit för ortens etablering och utveckling.

Verksamheterna väster om torget utgörs av den nedlagda Åby kvarn, Gamleby Mekaniska Verkstad, samt
en äldre magasinsbyggnad. Historiskt sett har många olika verksamheter funnits intill vattendraget, som
garverier, färgerier, bryggeri, sågverk med mera. Från torget går Hamngatan ner mot hamnen och
bostads- och affärshusen utmed gatan övergår till industribyggnader när man kommer närmare hamnen.
Miljön i hamnen domineras av den höga siloanläggningen, byggd i två etapper under efterkrigstiden och
idag ett landmärke för Gamleby. Här finns även flera äldre industribyggnader. I en av de stora faluröda,
och karaktärsskapande, träbyggnaderna fanns tidigare båtbyggeriet till Tore Holms Yachtvarv.
Sammantaget är byggnaderna från olika tider viktiga för hamnens karaktär.

Torget i Gamleby från väster. I fonden hamnens siloanläggning.

 

Ruinen efter Gamlebys gamla kyrka. H Cornelius lät riva kyrkan 1873
sedan han först använt den som spannmålsmagasin en period.
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Åby herrgård som idag är bibliotek, fritidsgård och konferensanläggning.

 

Byggnader utmed ån ner mot Hamnen.

Hamngatan mot torget.

 

Byggnader i hamnområdet.
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Området Lugnet, bebyggelse utmed Repslagarbacken.

Vy mot Gamlebys hamn från
Garpedansberget.

 

Välbevarad villa i området mellan Hamnen och Garpedansberget.
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Kärnområde Ekängen
Gamleby

Stadsdelen Ekängen norr om centrala Gamleby är ett av ortens äldre bostadsområden. Hela den
bebyggda delen av stadsdelsområdet, som vid sidan av bostäder även omfattar Gamleby Folkhögskola,
Gamleby Folkpark och Tjustvallen, ingår i kärnområdet.

Sport, kultur och folkbildning
Från början var Ekängen ett litet bostadsområde som växte fram på 1910-talet. Men de flesta förknippar
idag Ekängen med dess idrottsplaner, folkparkens friluftsscen och Gamleby Folkhögskola. Mellan
Garpedansbergets östra sluttning och Dynestadsviken ligger allt detta samlat. Folkparkens fina
biljettkurer i gult tegel kommer väl till pass både vid teaterföreställningar och fotbollsmatcher. Gamleby
har varit förknippat med sin folkhögskola sedan 1876. Sedan slutet av 1960-talet finns man i Ekängen i
tidstypiska lokaler ritade av arkitekten Arne Delborn. 

   Tjustbygden     Städerna i Tjust

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Det tidigmedeltida Västervik. Ett maktcentrum längst in i Gamlebyviken med centrala
funktioner som kyrka (idag ruin) och senare också tingshus.

Stadens årsringar Villaområde som är ett tydligt tidsskikt i staden.

Byggnadstraditionen
Folkhögskolan ritad av Arne Delborn, regionalt verksam arkitekt. Villabebyggelse från
1920-talet.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Mötesplatser

Områdets verksamheter, Gamleby Folkhögskola, Gamleby Folkpark och idrottsplatsen Tjustvallen, har
alla på olika sätt lockat såväl närboende som mer långväga gäster. Folkhögskolan har som institution
utgjort en del av ortens liv i snart 150 år. Placeringen i Ekängen är dock förhållandevis ny, hitflyttad på
1960-talet. Folkhögskolans verksamhet är dock något som många idag starkt förknippar med Gamleby
och skolan har gjort orten känd. Folkparken och idrottsplatsen är båda tidstypiska uttryck för det tidiga
1900-talets folkrörelser och nöjeskultur. Båda verksamheterna har genom sitt utbud erbjudit såväl
gamlebybor som besökare underhållning.

Stadens årsringar

Ekängen är en egen stadsdel norr om Gamleby, helt skild från stadens bebyggelse men ändå med en
stadsmässig prägel. Området rymmer olika tidsskikt.

Genom Ekängen går Loftagatan och bebyggelse finns på båda sidor om vägen. Hela området sluttar,
bitvis kraftigt, mot öster ner mot Gamlebyviken. På östrasidan av Loftagatan, på en kil av mark, ligger ett
område med villor från omkring 1920-talet. Någon plan för området har inte återfunnits. Här finns
merparten av den äldre bebyggelsen i området.

På västra sidan av Loftagatan, en bit ovanför villabebyggelsen, ligger dels Gamleby Folkpark, dels ortens
fotbolls- och bandyplan Tjustvallen. ”Parken”, som folkparken kallas, anlades i slutet av 1940-talet, men
platsen har en historia som nöjesplats från det tidiga 1900-talet. Under de första årtiondena var
verksamheten omfattande och många stora svenska och utländska artister gästade parken. Än idag har
man en aktiv och bred verksamhet som lockar besökare till parken.

Även idrottsplatsen Tjustvallen etablerades vid ungefär samma tid. På den ekonomiska kartan från 1940-
talet finns förutom dansbana och idrottsplats en tennisbana och en skjutbana. De båda verksamheterna
delade entré och biljettkurer. På den ekonomiska kartan från 1978 har skjutbanan rivits och en isbana
byggts. Även folkparkens lokaler har ökat.

Norr om bostadsområdet, öster om Loftagatan, ligger Gamleby Folkhögskolas område med en enhetlig
bebyggelse från 1960-talet. Folkhögskolan startades i Södra Vi och flyttades till Åby herrgård i Gamleby
1876. Någon gång i slutet av 1960- talet flyttades verksamheten till de nya lokalerna i Ekängen.

Byggnadstraditionen

Ekängen har tillkommit under en längre tid och har därför en varierad bebyggelse vad gäller stilar. Kartan
över Gamleby köping från 1781 visar att den södra delen av Ekängen då var bebyggd med ett antal
sjöbodar som ägdes av köpingens handelsmän. Av denna bebyggelse finns idag inga spår.

Mest framträdande är områdets villabebyggelse. Någon plan för området har som sagt inte återfunnits
men en sådan bör ändå ha funnits efter som vägar och tomter är ordnade och inte fritt framväxta.
Bebyggelsen förefaller ha tillkommit under en samlad period. De flesta tomterna ligger utmed vattnet.
Tomterna är smala och långsträckta. Bostadshusen ligger högt i tomternas västra del, tätt utmed östra
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sidan av Ekvägen. På Ekvägens västra sida och utmed båda sidorna av Loftagatan ligger ytterligare ett
antal tomter men här är bostadshusen placerade en bit in på tomterna. På den ekonomiska kartan från
1940-talet är nästan alla tomter bebyggda. Villorna har främst drag av 1920-talets klassicism med typiska
brutna tak eller mansardtak. Både putsade fasader och fasader klädda med locklistpanel förekommer.
Idag har flera av byggnaderna en ljus fasadkulör men en äldre byggnad som troligen har kvar sin
originalfärgsättning visar att färgskalan kan ha varit betydligt mustigare vilket stämmer väl med 1920-
talets smak. I de stora trädgårdarna finns fortfarande en hel del äldre fruktträd. De odlingar för
självhushåll som tidigare funnits har ersatts av gräsmattor. Utöver villor från 1920-talet finns ett fåtal av
senare datum.

Folkparkerna hörde till svenska folkets främsta nöjesställen under 1900-talet, men idag blir kompletta
folkparksmiljöer allt mer sällsynta. Gamleby Folkpark, som är ännu livaktig, illustrerar på ett utmärkt sätt
hur en typisk folkparksmiljö är uppbyggd. Bland byggnaderna kan särskilt den välbevarade
skyttepaviljongen från 1909, entrébyggnaden och friluftsscenen lyftas fram.

Folkhögskolan ritades 1967 av Arne Delborn. Han var verksam som länsarkitekt i Kalmar län på 1950-
talet och startade därefter eget arkitektkontor. 1962 ombildades företaget till Atrio Arkitekter, ett lokalt
företag som finns kvar än idag med kontor i Kalmar och Västervik. Skolans lokaler, både för undervisning
och bostäder för eleverna, uppvisar en lågmäld och väl gestaltad modernistisk arkitektur med danska
influenser som anpassats till platsen och terrängen. Anläggningen, som påverkats av få tillägg eller
förändringar, har höga arkitektoniska och byggnadshistoriska äkthetsvärden. Sammantaget utgör
byggnaderna ett fint exempel på 1960-talets arkitektur i vitslammat tegel, med platta sargtak och mörk
träpanel i takfötter och balkongräcken.

Stadsdelen Ekängen, Ekvägen mot söder.

 

En av Ekängens villor.
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Välbevarad äldre fastighet.

 

Gamleby Folkhögskola ritad av Arne Delborn 1967.

Vy över idrottsplatsen.

 

Entrén till Gamleby Folkpark.
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Friluftsscenens åskådarplatser i folkparken.
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Gissebo-Österhult-Getterum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1azj1H0.

Huvudområde Gissebo-Österhult-Getterum ligger i det för området typiska
sprickdalslandskapet. Huvudområdet innehåller två kärnområden. Det ena är de båda
bykärnorna Gissebo och Österhult och det andra är byn Getterum, som är exempel på en by
där vägarna spelat stor roll.

Byar i skogsbygd

Södra delen av Västerviks kommun är ett glest befolkat skogsbälte som även sträcker sig in i
Oskarshamns kommun. Stora skogar och långsmala sjöar skiljer byar och gårdar. Här, liksom
i resten av kommunen, präglas landskapet av sprickdalar. Höjdskillnaderna är dock lägre
och landskapet inte så dramatiskt som längre norrut. Byarnas bebyggelse ligger oftast samlad
utmed vägar och i höjdlägen i landskapet. Jordbruksmark i form av åkrar och ängar bryter av
mot skogarna i landskapet.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Innehåll:

Kärnområde Gissebo-Österhult (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområde Getterum (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Landskapet i den södra delen av Västerviks kommun är samma sprickdalslandskap som är så tydligt i
kommunens norra delar. Här i södra delen är höjdskillnaderna mindre utan dramatiska klippstup, men
även här går berget ibland i dagen. På de magraste markerna uppe på höjderna dominerar tallskogen
men granen breder ut sig mer i den här delen av kommun. Närmast bebyggelsen och i äldre betesmarker
växer lövskog. Som i övriga delar av kommunen är det gott om sjöar. De ligger ofta som långsmala stråk i
de djupaste dalgångarna. Byn Getterum ligger invid norra änden av sjön Hemsjön, som idag är förbunden
med Gissjön via en å. Byarna Österhult och Gissebo ligger på östra respektive västra sidan av Gissjöns
södra del. Förhistoriskt var dessa sjöar delar av samma långsmala vattensystem, med utlopp i Östersjön.

De tre byarna Gissebo, Österhult och Getterum är placerade på höjdlägen eller sluttningar i det kuperade
sprickdalslandskapet. Även förhistoriska boplatser nära byarna ligger utmed höjder och åsar. Idag syns
detta främst i ett antal bevarade gravrösen från brons- eller järnåldern, placerade på krönlägen i
landskapet (Getterum L1958:6486, L1955:6063, L1958:713, L1958:14 och L1958:8519, Gissebo
L1955:6063, L1958:14, L1958:713, L1958:6486 och L1958:8519). Den förhistoriska bebyggelsen i
området föregår dagens bylägen som har medeltida ursprung. Det äldsta skriftliga belägget har Getterum
från 1364, Österhult 1430 och Gissebo 1544.

De stora krigen under stormaktstiden höll tillbaka jordbrukets utveckling men med längre fredsperioder
under 1700-talet ökade produktionen och även landets befolkning. 1757 beslutar man om att genomföra
storskiftet. De tre byarna är inte bland de första att driva igenom förändringen. Först ut är Getterum som
genomför storskifte 1771 medan de båda andra byarna väntar till 1790-talet. Även när det gäller laga
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skifte, som fattas beslut om 1827, tar man god tid på sig i de tre byarna. Även för detta är Getterum först
ut 1857 medan de båda andra väntar till 1870-talet. I synnerhet i Getterum och Gissebo får laga skiftets
utflyttning av gårdar från bykärnan stor betydelse för byarnas utseende. I båda fallen försvinner den
tydliga radbystruktur som fanns före skiftet när flera gårdar flyttas ut i nya lägen.

Jordbruket har varit viktig under hela 1900-talet. En jämförelse av de ekonomiska kartorna från 1940-talet
och 1980-talet visar att en stor del av jordbruksmarken fortsatt att brukas. Markerna har röjts på
odlingsrösen och stenar men en hel del finns fortfarande kvar och påminner om jordbrukets
förutsättningar före mekaniseringen.

Närheten till sjöar och vattendrag är hela tiden närvarande. Byarna Gissebo och Österhult ligger mitt
emot varandra på varsin sida om sjön Gissjön. Det är nära mellan de två byarna om man ror över vattnet
men mycket längre landvägen. Historiskt finns också en stark koppling mellan de två byarna Gissebo och
Österhult. På båda stränder finns bevarade äldre båtplatser. Byarna har också på olika sätt utnyttjat
vattenkraften och tillsammans byggt olika anläggningar. Vattensågen Björnasåg (L1958:6409) ägdes
tillsammans av de tre byarna Gissebo, Österhult och Getterum. Vid Björnasåg finns idag lämningar efter
såghus och damm, samt bostadshus, snickeri och uthus. Vid Gissjöns nordvästra sida, där en mindre å
rinner ut i Gissjön, finns lämningar efter en kvarn- och såg (L1958:6623), som ägdes och drevs
gemensamt av byarna Gissebo och Getterum. Väster om denna plats finns en bevarad stenvalvsbro
(L1958:6254). Söder om Gissebo finns också en lämningsmiljö efter kvarn, damm och ålhus
(L1958:6408). Det finns också lämningar efter mindre skvaltkvarnar, varav en inne i Gissebo. Alla dessa
lämningar och platser berättar något om gångna tiders levnadsförhållanden och olika sätt att nyttja vattnet
som transportled och till vattenkraft.

En annan historisk plats inom huvudområdet är lämningen efter Gissebo tegelbruk. Möjligen hette det inte
Gissebo tegelbruk utan Hägna eller Sjöviks tegelbruk. Det är oklart vad som finns kvar idag, men det
finns i alla fall ett flertal lergropar i området. Dessa lämningar är idag inte registrerade som fornlämning,
men bör ses som möjliga framtida sådan.

Invid Slissjön, en historisk mötesplats vid ”Hägna”, som kallades hantverksby. Idag finns endast något
enstaka äldre hus kvar från denna epok, samt några husgrunder. Platsen har dock levt vidare tack vare
mindre hus från 1900-talet, som används som sommarstugor.

Flera namn vittnar om sjöns närvaro så som Lerviken, Åsviken, Sjöhagen,
Nötsundet och Tällmars udde. Utsnitt ur ekonomiska kartan 1976. Källa:
Lantmäteriet.

 

Ett gravröse från bronsåldern på en höjd i det kuperade landskapet kring
Gissebo.
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Söder om Gissebo finns ett område utmed en äldre väg där det förr var ”
hantverkargata” eller ”hantverksby”, kallat Hägna”, med ett antal
hantverkartorp. Något enstaka finns kvar, i delvis förändrad skepnad. Flera
grunder efter torp eller backstugor finns också här.

 

Lämning efter damm, kvarn och ålhus (L1958:6408)

Lämning efter Björna såg (L1958:6409), som ägdes av de tre byarna
gemensamt.

 

Tidigare lanthandel utmed vägen mellan Tuna och Mörtfors, söder om
Gissebo.

Lämningar efter damm och kvarn (L1958:6623) som användes gemensamt
i byarna Gissebo och Getterum, vid nordvästra delen av Gissjön.

 

Äldre välbevarad mangårdsbyggnad med reveterad fasad, trädgård samt
ett gårdssnickeri, Fagerhults gård.
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Det svagt kuperade bördiga landskapet söder om Getterum. Fagerhults
gård, med ladugård byggd i skiftesverksteknik.

 

Sandstens skolmiljö med lärarbostad i välbevarad tidstypisk 1920-talsstil.

Sandstens skolmiljö med det bevarade skolhuset.

 

Äldre timrad stuga vid vägkorsningen i Sandsten.

Mangårdsbyggnad i 1910-talsstil, med drag av jugend, men delvis
ombyggd. Tillhör gård i södra delen av Getterum, utmed gamla vägen.

 

Ladugårdar och olika ekonomibyggnader ger en mångfald till gården.
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Ladugårdar och olika ekonomibyggnader ger en mångfald till gården.

 

Åsen syns tydligt. Gårdarna är orienterade utmed vägen på åsen, södra
delen av Getterum.

Ladugård till gården nedan.

 

En mangårdsbyggnad i södra delen av Getterum, utmed vägen på åsen.
Äppelträd och äldre buskar och blommor samt staket och grind mot vägen
är viktiga i kulturmiljön.

Landskapet från åsen breder ut sig med stora öppna utdikade åkermarker.

 

Vägen löper utmed åskrönet, här från söder mot norr, söder om Getterums
marknadsplats.
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Sprickdalslandskapet är påtagligt på många ställen inom huvudområdet.

 

Långa åsar med berg i dagen, hällmark, och dalgångar mellan åsryggarna
är typiskt. Tall på höjderna och lövträd i dalgångarna.

Stenvalvsbro (L1958:6254) väster om Södra Mörhult.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
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eventuella ekonomibyggnader.
6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta

innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Österhult och Getterum är värderat som klass 3 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Vägen i södra delen av Gissebo är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen
som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

10. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

11. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Gissebo-Österhult
Hjorteds socken

Kärnområdet Gissebo-Österhult utgörs av två byar i skogsbygden. Kärnområdet omfattar be båda
byarnas bebyggelse och närmast liggande odlingslandskap.

Byarna på var sida av sjön

Byarna Gissebo och Österhult ligger på var sin sida av den långa, smala sprickdalssjön Gissjön. Båda
byarna ligger på höjder som sträcker sig utmed vattnet. Byarna är typiska för inlandets skogsbygder med
jordbruksmarken samlad nära gårdarna. Mangårdsbyggnaderna är stora och påkostade. I gårdsmiljöerna
finns en del äldre ekonomibyggnader, i synnerhet i Österhult där två ladugårdslängor i skiftesverksteknik
ger bebyggelsen ett ålderdomligt intryck.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet
Byar med spår av äldre jord- och skogsbruk. Stenmurar, odlingsrösen, hamlade träd,
ängslada, diken, utdikade mossodlingar, rester av sågverk och övergivna
bebyggelselägen.

Byggnadstraditionen
Exempel på stora mangårdsbyggnader med reveterade fasader och särskilda
gavelfönster. Traditionella faluröda ekonomibyggnader.

Mötesplatser Skola och missionshus.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Det brukade landskapet

Jordbrukslandskapet kring de båda byarna Gissebo och Österhult präglas av det lågmälda
sprickdalslandskap som utmärker södra delen av Västerviks kommun. I princip samma åkrar som funnits i
flera hundra år brukas ännu. Brukandet i sig är viktigt och en yttring av mycket lång kontinuitet.

Landskapets karaktär är lite olika i de båda byarna. Gissebo by präglas av läget på sluttningen ner mot
sjön. Åkrarna är ganska stora, kuperade och omväxlande med lövskogsbevuxna åkerholmar. Åkrarna i
området sydost om byn Österhult är små och flikiga med obrukbara åkerholmar och talrika röjningsrösen,
ibland direkt på berghällar. Sammantaget ger det landskapet en ålderdomlig prägel. Terrängen är kuperad
och sluttar ner mot Gissjön.

Odlingslandskapet har genomgått stora förändringar sedan laga skifte men i markerna kring de båda
byarna finns spåren av ett äldre brukande i form av exempel på handgrävda diken, hamlade träd,
odlingsrösen, ängslada och stenmurar. Utdikning och stenröjning är några av de företeelser som utmärkt
1900-talets jordbruksrationalisering.

Byggnadstraditionen

De båda byarna har en traditionell agrar bebyggelse typisk för området med flera äldre drag bevarade i
bebyggelsen. Den bäst bevarade bebyggelsen finns i Österhult. Två av mangårdsbyggnaderna i byn
samt ytterligare en sydost om byn är ovanligt välbevarade i sin stil och arkitektur. De är byggda cirka
1880. Båda är stora, lite mer påkostade, symmetriska med två skorstenar, frontespis, reveterade fasader
eller liggande panel, öppna verandor, snickarglädje under vindskivorna och med särskilt utsmyckade
spröjsade småfönster i gavelpartier, samt som halvvåningsfönster på framsidan. Takmaterialen är
lertegel, svart betongtegel eller korrugerad plåt. Traditionella trädgårdar hör till miljön. Byn präglas framför
allt av två ovanligt långa hopbyggda ladugårds- och logelängor, en på var sida om byvägen. De flesta av
dessa ekonomibyggnader är uppförda i skiftesverk, en del så gamla som 1880-talet, andra har tillkommit
en bit in på 1900-talet. Det finns endast några hus som ligger för sig, som svinhus, hönshus, hus för
vattencistern, garage, samt en bit öster om gårdarna också en mycket välbevarad ålderdomlig liten timrad
smedja med bevarad bälg. Taken är belagda med lertegel, eternit eller röd korrugerad plåt.

I Gissebo har bebyggelsen förändrats en del men de flesta husen har kvar en traditionell skala och
placering på tomten. Stående träpaneler, faluröda eller ljusmålade, dominerar. Av husformer förekommer
både parstugor, salsbyggnader och mer moderna typer.

Till de äldsta husen centralt i Gissebo, som också bevarats i relativt ursprungligt skick, hör ett magasin,
en drängstuga/likbod, missionshuset/skolan, ett rökeri samt en flygel på gården Åsvik. Ett tidigare
bostadshus och ett magasin som flyttades från bykärnan till ett utskiftat läget strax söder om byn,
Karlsborg, tillhör också de bevarade äldre husen i byn. Två bostadshus precis norr om bykärnan torde
också vara äldre. De finns med på 1873 års karta, men är idag ombyggda. Äldre ekonomibyggnader,
särskilt i bykärnan, har mycket stor betydelse för upplevelsen och förståelsen av kulturmiljön.

En annan gemensam angelägenhet som fanns i byn är en eldriven bysåg. Denna är dock idag helt
raserad. På en kulle mitt i byn finns en gjuten grund till ett vattentorn/cistern, enligt uppgift troligen från
1930-talet. Detta är idag en intressant lämning från 1900-talet. Eget vattentorn/cistern och
vattenledningar ut till huset i en liten by på landet är tämligen ovanligt för 1930-talet.

Trädgårdar med äldre växtmaterial, fruktträd och staket med grindar och grindstolpar är mycket viktiga i
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miljön. Av betydelse för upplevelsen är också att den gamla vägsträckningen finns kvar. Hamlade askar
och trädgårdarnas avgränsningar mot vägen är också mycket viktiga i denna kulturmiljö.

I både Gissebo och Österhult finns flera registrerade övriga kulturhistoriska lämningar. Öster om
Gissebos båtplats finns två sentida bebyggelselämningar (L1958:6625 och L1958:6700) samt en lämning
efter en skvaltkvarn, som inte är registrerad. Centralt i Österhult finns en torplämning (L1958:6722). I
skogen finns också ett stort antal lämningar efter torp eller backstugor (till exempel L1958:6544 och
L1958:6701). På dessa platser kan man hitta husgrunder, spisrösen, odlingsrösen och fruktträd. De båda
byarna hade också gemensamma kvarn- och sågplatser, se beskrivning av huvudområde ovan.

Mötesplatser

I Gissebo finns också både en bevarad skolbyggnad samt en välbevarad byggnad som inrymt både
missionshus och skola. Missionsverksamhet ska ha startat i en sal på gården i Södra Mörhult. Såväl
skolorna som missionshuset var verksamheter som skilde Gissebo från andra byar och gav människor
anledning att söka sig till byn.

Vy från bykärnan Österhult ner över Gissjön.

 

Det varierade och kuperade landskapet söder om Gissebo bykärna.
Åkerholmar med lövträd, åsryggar med bronsåldersgravar och ett
odlingslandskap påverkat av 1800-talets drift, med stenröjda åkrar,
handgrävda diken och gärdesgård. Också floran har påverkats av driften,
slåtter med lie har gett upphov till en del traditionella ängsväxter.

Ett välbevarat magasin som är ett av de äldsta husen i Gissebo bykärna
samt en ladugård.

 

Två generationer skolhus, där det äldsta, högra bilden, är mest välbevarat.
Detta har tidigare också fungerat som missionshus.
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Ett av de få välbevarade äldre husen i Gissebo by, som tidigare använts
bland annat till drängstuga. Källaren användes också som byns likbod.

 

En mindre stuga mitt i Gissebo by.

Ett äldre magasin på en av Gissebo bys centrala tomter.

 

Ett exempel på ett bostadshus från tidigt 1900-tal i Gissebo by.

Ett äldre välbevarat magasin som flyttades från den gamla bykärnan till
gården Karlsborg i samband med laga skiftet på 1870-talet.

 

Ett äldre välbevarat bostadshus som flyttades från den gamla bykärnan till
gården Karlsborg i samband med laga skiftet på 1870-talet.
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En av flera kött- och fiskrökar som finns i byn Gissebo.

 

Östra flygeln på Åsviks gård i Gissebo (äldre än 1870-tal) och del av
fruktträdgården.

En ålderdomlig välbevarad bysmedja utmed vägen i byn Österhult.

 

Byn Österhult präglas främst av de båda mycket imponerande långa
längorna med ekonomibyggnader.

Ladugårdar, logar, vagnsbodar och andra ekonomibyggnader har tidigare
haft tak med lertegel, men har efterhand fått täckning med plåt. Till höger i
bild ett pumphus med vattencistern.

 

De flesta ekonomibyggnader i längorna är byggda i skiftesverksteknik, från
perioden andra halvan av 1800- talet till 1920-talet.
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De flesta ekonomibyggnader i längorna är byggda i skiftesverksteknik, från
perioden andra halvan av 1800- talet till 1920-talet.

 

Mangårdsbyggnad i Österhult med flygelbyggnader, trädgård med
grusgångar, smidesgrind och grindstolpar i sten.

Mangårdsbyggnad i Österhult.

 

Byns tredje gård, en bit söder om bykärnan är mycket välbevarad.

Byns tredje gård, en bit söder om bykärnan är mycket välbevarad.

 

Odlingslandskapet kring Österhult. Åkrarna brukas fortfarande och här finns
många äldre företeelser som stenmurar, odlingsrösen och gärdesgårdar.
Här ett område norr om byn, med de största sammanhängande gärdena.
Dessa har brukats som åkrar länge, men var ursprungligen mer steniga och
flikiga. Under 1800- och 1900-talet har stenen efterhand röjts bort.
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På kartan över Österhult från slutet av 1940-talet känns mycket igen vid en
jämförelse med både äldre kartor och dagens landskap, som åkrarna,
vägarna, bebyggelsen.

 

Åkrarna sydost om byn Österhult är ett bra exempel på mycket små,
ålderdomliga och mycket flikiga åkrar med talrika röjningsrösen, ibland
direkt på berghällar.

Redan på en karta från 1795 kan man se de drag som finns kvar idag, med
de mer sammanhängande större åkrarna (gulmarkerade) norr om byn samt
de många små, flikiga åkrarna på ömse sidor vägen sydöst om byn
(Grönmarkerad mark är ängsmark). 100 år senare kan man se på kartan till
höger från 1875 (i samband med laga skifte) att förhållandena är kvar, men
att mer äng odlats upp till åker. Redan nu syns också de långa
ladugårdslängorna, samt ett antal andra uthus med olika funktioner.

 

Redan på en karta från 1795 kan man se de drag som finns kvar idag, med
de mer sammanhängande större åkrarna (gulmarkerade) norr om byn samt
de många små, flikiga åkrarna på ömse sidor vägen sydöst om byn
(Grönmarkerad mark är ängsmark). 100 år senare kan man se på kartan till
höger från 1875 (i samband med laga skifte) att förhållandena är kvar, men
att mer äng odlats upp till åker. Redan nu syns också de långa
ladugårdslängorna, samt ett antal andra uthus med olika funktioner.
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Kärnområde Getterum
Hjorteds socken

Getterum är en by i skogsbygd. Kärnområdet omfattar byns två bebyggelselägen och den viktiga
vägmiljön.

Marknaden i Getterum – från kreatur till karameller

I mitten av september är det dags. Då hålls marknad i Getterum. I dag känns kanske inte platsen som
den mest självklara för en marknad, men i mer än 170 år har man en gång om året träffats här för att
köpslå och handla. Förr var kreatur den viktigaste varan. I dag säljer kringresande knallar
marknadskarameller, mat och andra typiska småsaker. Väster om marknadsplatsen, i byn Getterum,
fanns under ett gästgiveri under 1700- och 1800-talen. Här kunde resande bo över natten. Gästgiveriet
var också skjutsstation där man kunde byta trötta hästar mot nya, pigga. Skjutsstationen fanns kvar in på
1900-talet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Vägmiljöerna, med gästgivargård, affär, bryggeri, marknadsplats, milstolpe,
godtemplarlokal/bygdegård och skola.

Byggnadstraditionen
Exempel på stora traditionella mangårdsbyggnader. Traditionella faluröda
ekonomibyggnader. Småhusbebyggelse.

Klass 3
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Mötesplatser

Getterums by och historia präglas av äldre vägstråk och olika platser förknippade med dem. Till flera av
dessa platser har människor kommit i olika ärenden. Idag utgör den en viktig del av Getterums bymiljö
som skiljer den från andra byar.

Det är främst två vägar som varit och är viktiga för miljön i Getterums by. Båda går i nord-sydlig riktning
på var sida om Gissjön och Hemsjön. Den västra vägen, väg 757, var en del av de gamla landsvägar
som fanns i området innan den moderna väg E22 byggdes längre österut, närmre kusten. Vägen leder
från Figeholm vid kusten, via Ishults tingsplats, förbi Getterum och upp till sockencentrumet Hjorted.
Denna väg har till stora delar kvar sin ursprungliga sträckning genom byn, men har på vissa partier rätats
ut en aning. Detta skedde i samband med att vägen också breddades i ett statligt finansierat så kallad
nödhjälpsarbete som genomfördes i mitten av 1930-talet. Detta är ett mycket typiskt projekt för tiden.
Jämför man dagens kartor med äldre kan man se var vägen rätats. I en bergvägg strax söder om byn,
som sprängdes vid denna breddning, har vägarbetarna huggit in en hälsning: ”Åren 1932–1935 byggdes
vägen HJORTED-NÄSTESHULT såsom statligt reservarbete”. Den östra av vägarna är en mindre byväg
som idag går genom byns östra del. Utmed etablerades på 1840- talet en större marknadsplats.
Marknader hölls här ända in i modern tid. Vägen går genom bland annat byn Österhult och ansluter till
vägen mot Mörtfors en bit söder om Gissjön södra spets. En byggnad invid marknadsplatsen var tidigare
så kallad godtemplarlokal. Nykterhetsrörelsen var en av det sena 1800-talets stora folkrörelser. Lokalen
har moderniserats och används idag som bygdegård.

Till vägmiljön hör gästgivargården söder om väg 757. Ett gästgiveri ska ha funnits här sedan 1730. Utmed
denna väg har också funnits affär och bryggeri. Det finns också en milsten av kalksten från 1700-talet
(L1958:6872).

Grusåsen i byns östra del upplevs än idag som en gammal färdväg. Här ligger också ett långsmalt
område som sedan gammalt är en gemensam byallmänning, som använts som marknadsplats sedan
1840-talet, mer eller mindre årligen in i modern tid.

Byggnadstraditionen

I Getterum finns en på flera sätt traditionell agrar bebyggelse med mangårdar och ekonomibyggnader.
Vägmiljön har bidragit till en del verksamheter som inte finns i alla byar. Det gäller främst
gästgivargården.

Till gästgivargårdsmiljön hör två ganska stora mangårdsbyggnader och en grupp traditionella
ekonomibyggnader i hästskoform på en höjd intill, samt yngre ekonomibyggnader. Enligt bokverket
Sveriges bebyggelse uppfördes mangårdsbyggnaderna 1730 respektive 1873. Båda har moderniserats i
olika omgångar, senaste gången på 2010-talet. De har därför inte kvar ursprunglig stil eller material, med
undantag av någon detalj som en dörr eller vindsfönster. Storlek, läge och berättelsen om byggnadernas
historiska funktion finns kvar.

Många av gårdarnas bostadshus är typiska för det sena 1800-talet och början 1900-talet. De har stående
brädpanel målad med röd slamfärg och detaljer i vitt. Taken är ofta belagda med rött tegel.

De äldre ekonomibyggnader som finns kvar är ofta byggda i skiftesverksteknik eller något modernare
med regelstomme från 1900-talets början. Som många av bostadshusen är de målade med röd slamfärg
och har tak belagda med tegel eller i senare tid utbytt mot svart korrugerad plåt. I synnerhet vid gårdarna
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Sjön, Svärdsbacken och Hagen finns flera äldre ekonomibyggnader.

Inom kärnområdet finns också flera exempel på mer eller mindre välbevarad ”småhusbebyggelse”. Dessa
utgörs av små stugor som ligger med anknytning till vägmiljö. De är ofta byggda som timrade låga
enkelstugor, kanske från 1800-talets andra hälft, men kan också vara något äldre eller yngre. De har
stående träpanel målad med röd slamfärg, vita detaljer målade med oljefärg tak belagda med tegel.

Utsnitt ur karta från 1944. Den samägda gamla marknadsplatsen finns
fortfarande kvar. Tre gårdar finns i princip kvar i det gamla byläget, medan
några gårdar har flyttats vid laga skiftet. Åkrarna ligger i samma läge som
på 1700-talets karta men har gjorts om till större enheter samt stenröjts och
dikats ut, jämför med kartan från 1857.

 

En karta från 1771, upprättad i samband med att åkrar och ängar skulle
skiftas i det så kallade storskiftet. Kartan visar tydligt de fyra gårdarna som
då fanns, A-D. De har också varsin färg, som går igen både i
mangårdsplanen och de olika utspridda åkrarna. Vid en jämförelse med
dagen karta syns tydligt att byn ligger kvar i samma läge och att
åkergärdena till stora delar har samma lägen och storlek då som nu, även
om de här är indelade i fler smala ägostycken. I viss mån har åkrarna
utvidgats, och de har också förändrats genom att de inte längre, som på
1700-talet, är indelade i smala remsor. Under 1800-talet har åkrar också
stenröjts och dikats ut för att få större sammanhängande mer lättarbetade
ytor.
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Ett utsnitt ur kartan från 1857, med dagens karta (vägar och hus) ovanpå,
visar att byns läge är detsamma då som idag. Åkrarna är mindre än idag,
medan ängsmarken är desto större. Till höger i kartbilden syns den stora
byallmänningen utmed vägen, som använts som marknadsplats sedan
1840-talet. På kartan från 1857 benämns den marknadsplan. Där har också
en rad marknadsbodar ritats ut. Många av vägarna i byn har samma
sträckning idag som på 1800-talet.

 

Marknadsplatsen på åsen, med en tradition tillbaka till 1843, samt
bygdegården. Platsen är mycket viktig som mötesplats och gemensam
angelägenhet i de närliggande byarna.

Exempel på mindre bostadshus med trädgård utmed gamla vägnätet.

 

Exempel på mindre bostadshus med trädgård utmed gamla vägnätet.
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Exempel på mindre bostadshus med trädgård utmed gamla vägnätet.

 

Öster om åsen mitt emot marknadsplatsen finns öppna åkrar, odlingsrösen
och sten i dagen samt ett område med trägärdesgård.

Området väster om åsen karaktäriseras av stora ytor utdikad åkermark,
ännu i drift.

 

Gården Svärdsbacken ligger utmed gamla vägen på en höjd intill ett
område som varit bebott av forntida människor, med spår i form av fossil
åkermark och gravrösen på en höjd. Hus av olika ålder. Hus med brutet tak
1920-talsstil.
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Flera olika äldre hus finns bevarade på gården Svärdsbacken, med äldre
faluröda paneler och lertegeltak.

 

Tidigare länsamannagården.

Den gamla slingrande byvägen in till det tidigare gästgiveriet.

 

Gästgivargården har formen av en så kallad parstuga, med timrad stomme.
Enligt uppgift kan den vara så gammal som från 1730, men huset har
genomgått flera förändringar.
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Granne med gästgivargården ligger detta stora hus, troligen från 1870-talet.

 

Gästgivargårdens ekonomibyggnader, från början av 1900-talet, ligger
samlade som en egen enhet på ett krön.

Gården mitt i byn Getterum har kvar traditionella ekonomi- byggnader. Flera
ligger utmed den gamla vägen i bykärnan och ger ett ålderdomligt intryck.

 

Gården mitt i byn Getterum har två äldre mangårdsbyggnader.

En äldre timrad parstuga, ombyggd.
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Huvudområde Gladhammar
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0KTziy0.

Huvudområde Gladhammar är ytmässigt omfattande och sträcker sig från
fornlämningsområdet Gladhammars gruvor i nordväst till sockencentrat kring Gladhammars
kyrka i sydost. Inom huvudområdet ligger riksintresset H89 Gladhammar. Huvudområdet
innehåller de båda kärnområdena Gladhammars gruvor och den särpräglade Lunds by
tillsammans med Gladhammars sockencentra.

Europaväg går rakt igenom riksintresset Gladhammar

Kalmar läns stora trafikstråk E22 går rakt igenom riksintresset Gladhammar.
Kulturmiljöprogrammets huvudområde omfattar, förutom riksintresset, även miljön vid
Gladhammars gruvor som ligger vid vägen mot Ankarsrum. Man kan gott säga att
resande  och biltrafik är en viktig del av Gladhammar. Även den gamla vägen går genom
området och de boende i Gladhammar har alltid fått anpassa sig efter trafik och resande. Det
har så klart också gett dem möjligheter. Människor som reser kan behöva bo och äta. Förr i
tiden behövde de pigga hästar för att fortsätta färden. Sedan biltrafiken slog igenom i början
av 1900-talet har både bilar och förare behövt stanna och tanka här för att kunna fortsätta
resan.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Gladhammars sockencentrum och Lunds by (link available only in online
story)

Gladhammars gruvor (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet är dels ett uttryck för vad platsens naturförutsättningar ger för försörjningsmöjligheter, dels
den bebyggelse eller spår som olika verksamheter lämnat efter sig. Naturförutsättningen är det
sprickdalslandskap, format under högsta kustlinjen, som utmärker Tjust. Vid Gladhammars kyrka och
Gladhammars gruvor är det mycket tydligt. Kring kyrkan och Lunds by ligger merparten av
jordbruksmaken samlad i sluttningen av en djup dalsänka i Kyrksjöns förlängning. När havet drog sig
tillbaka blottades bördiga marker som än idag till stora delar brukas.

Vattnet och den värdefulla åkermarken har samlat bebyggelsen i höjdlägena som omger dalgången. Här
ifrån har man haft och har än idag en vid utblick över markerna. De äldsta spåren av bebyggelse är från
bronsåldern. Gravrösen och hällristningar från den tiden ligger högst upp på de renspolade berghällarna
för att markera vem som hade rätten till marken. Bronsålderns människor var jordbrukare som var de
första att utnyttja den bördiga dalen som blev tillgänglig då landet höjdes. Lämningarna på höjderna
vittnar om områdets långa kontinuitet som jordbruksbygd. Första gången Gladhammar omnämns i
källorna är 1383, då som Klathambrum. Då utgjorde ett skattehemman det blivande sockencentrat.

I nordväst har geologiska förutsättningar med fynd av järn, koppar och kobolt gett upphov till en av södra
Sveriges största gruvorter. Fyndigheterna har brutits sedan medeltid och i återkommande perioder gett
upphov till bosättningar i området. Gruvindustrin har lockat människor med specialkunskaper till platsen
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och gett den fasta bondebefolkningen möjligheter till extra inkomster.

Idag susar trafiken fram på E22: ans asfaltsstråk, men kommunikationer har under lång tid varit en viktig
del av huvudområdets karaktär. Genom Lunds by har sedan mycket lång tid tillbaka Strandavägen från
Kalmar till Västervik och vidare norr över gått. För resande, i synnerhet inom socknen har också
förbindelsen i nordvästlig-sydostlig riktning, med Fårhult i nordväst och Västrum i sydost som mål, varit
viktig. I byn har funnits gästgiveri sedan 1600-talet och förbiresande har varit en del av vardagen för
människorna i området. Under förhistorisk tid, före landhöjningen, har sjöar och vattendrag haft betydelse
som kommunikationsled in i inlandet. Även idag präglar resandet och besökare huvudområdet. Såväl
Lunds by som Gladhammars gruvor tillhör de besöksmål som lyfts fram av Västerviks kommun. Båda
platserna har på olika sätt anpassats för att möta besöksnäringens önskemål.

Bebyggelsen är idag koncentrerad till Lundsby och Gladhammars kyrkby i huvudområdet. Det är en
varierad bebyggelse med äldre gårdsmiljöer och villor från 1900-talets första hälft. Gårdsmiljöerna är
koncentrerade till kärnan av Lunds by samt Gladhammars by, norr om sockencentret. Gladhammars by
har idag en varierad bebyggelse där flera av de äldre byggnaderna har renoverats eller byggts om.
Modernare villabebyggelse finns framförallt utmed Strandavägens sträckning. Eftersom bebyggelsen är
från olika tider varierar stilar och byggnadsmaterial från enkel torpstuga till funkis. I en del av husen har
det tidigare funnits olika verksamheter som kunde ge service åt så väl sockenbor som resanden till
exempel affärer, café, pensionat, post och bensinmack.

Vy från ett av områdets rösen (L1958:3353) mot kyrkan och sockencentrat.
Röset bör vara från bronsåldern.

 

Vy mot modernare delar av Lunds by, idag utmed E22: ans sträckning.
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Vy från sockencentrat mot Gladhammars by.

 

Vy över de äldre delarna av Lunds by.

Vy från Gladhammars gruvor mot Tjursbosjön

 

Utsnitt av karta över Gladhammar från 1797.
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Skydd och Riktlinjer
1. En del av huvudområdet, Lunds by och Gladhammars sockencentrum, utgör del av

riksintresse H89 Gladhammar för kulturmiljövården. Motiveringen för riksintresset lyder: En
sammanhållen kulturmiljö där sambandet mellan fornlämningsmiljöer, bymiljöer samt
sockencentrum med medeltida anor tillsammans visar på en kontinuitet i en odlingsbygd som
haft en central betydelse från bronsålder till 1900-tal. Enligt Miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall
riksintresset skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Lunds by (H14) har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
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motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av

kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

10. Odlingslandskapet kring Gladhammar, inklusive Lunds by, är värderat som klass 2 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

11. Gladhammars gruvor är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö i kunskapsunderlag
som tagits fram inför saneringen av området. Det betraktas också som geologiskt
högintressant.
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Kärnområde Gladhammarssockencentrum och Lunds by
Gladhammars socken

Kärnområdet utgör en del av Riksintresset H89 Gladhammar. Området omfattar sockencentrat kring
Gladhammars kyrka samt den till sin utformning unika släktbyn Lunds by. Bebyggelsen omfattar dels
sockencentrats offentliga byggnader, dels Lunds bys traditionella agrara bebyggelse men här ordnad i en
klungby av en form som är ovanlig i Kalmar län.

Lunds by – släktby sedan 1600-talet

I Lunds by ligger gårdarnas mangårdsbyggnader samlade runt ett litet torg. Här har arvingarna till bonden
och riksdagsmannen Per Olsson levt sedan 1600-talet. Både byns form och den långa släktkontinuiteten
är ovanlig och gör Lunds by till en speciell plats. Så ovanlig att byn faktiskt är både riksintresse och
byggnadsminne. En sådan miljö måste så klart vara med i Västerviks kommuns kulturmiljöprogram! För
resande som passerade Gladhammar fanns i äldre tider ett gästgiveri i ett av husen. I dag inrymmer det
ett hembygdsmuseum. Man får gå runt i byn och se sig omkring men respektera privata tomter. Passa
också på att besöka den ovanliga runda kyrkan på östra sidan av E22. Kyrkan stod klar 1886 och är en
av få kyrkor i Sverige som är byggd i den här formen. Nära kyrkan ligger socknens kyrkogård, där döda
har begravts ända sedan medeltiden, och den vackra skolan i nationalromantisk stil.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Unik släktby och klungby, traditionell agrar bebyggelse, centralkyrka, skolmiljö från
1920- talet, villor tidstypiska för olika perioder av 1900-talet.

Klass 1

©Lantmäteriet

296



   Tjustbygden

Mötesplatser
Sockencentra med kyrka, kyrkogård, skola, före detta ålderdomshem. Vägmiljö med
vägar, före detta service i form av affär, bensinmack med mera.

Det förhistoriska landskapet Flera bevarade lämningar från bronsåldern.

Byggnadstraditionen

Lunds by är en unik släktby och för Kalmar län en ovanlig typ av klungby med ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Byn är sedan 1975 klassad som byggnadsminne. Även det närliggande
sockencentret med sin ovanliga kyrka, den medeltida kyrkplatsen och skolmiljön är en viktig plats med ett
högt kulturhistoriskt värde.

Lunds by är en klungby som formades i slutet av 1600-talet då bondeståndets riksdagsman och talman
Per Olsson i Lunden arrenderade en gård här. Gården hade tidigare varit prästgård för Gladhammar men
1623 flyttades prästgården till Västrum. Barn och barnbarn till Per Olsson övertog gården efter honom
och den delades i fler enheter. Släkten dog ut på manssidan men på kvinnosidan har släkten levt vidare
och än idag bor ättlingar till Per Olsson kvar i några av byns gårdar. Byn har idag kvar sin ovanliga
struktur med mangårdsbyggnaderna samlade kring ett torg vid vägkorsningen och markerna till
respektive gård strålar ut från bytorget. Efter hemmansklyvning av gårdarna omfattade byn åtta
brukningsenheter. De tvåvåningar höga mangårdar som ligger vid bytorget har i flera fall delar av
bottenvåningarna från 1700-talet. Under 1800- talet har de byggts till med övervåningar och fått det
utseende som de har idag. Fasaderna är klädda med locklistpanel och målade med röd slamfärg.
Snickerier är målade med vit oljefärg och taken belagda med rött lertegel. Byggnaderna är vända mot
bytorget och har öppna verandor med lövsågade snickerier. Bakom mangårdarna ligger trädgårdar
omgärdade av röd- och vitmålade spjälstaket. Ekonomibyggnaderna ligger samlade för varje gård. Här
finns byggnader från olika tider. De större ladugårdarna är dock i flera fall byggda under 1900-talets första
årtionden. Byggnaderna är målade med röd slamfärg, snickerier i svart och tak belagda med tegel men
även modernare material som korrugerad plåt.

Ända fram till 1894 ägdes samtliga gårdar i byn av släktingar till Per Olsson. Det är troligen anledningen
till att samarbetet och bygemenskapen har blivit mer omfattande än vad som är normalt. Åker och äng
har brukats gemensamt av de olika ägarna och skogen var länge inte delad mellan gårdarna. Man har
också gemensamt ägt brygghus, smedja, bastu, rökhus och såg i byn.

Gladhammars kyrka liksom kyrkogården med den gamla kyrkplatsen ligger på en höjd i
jordbrukslandskapet. Kyrkplatsen är medeltida men träkyrkan från 1300-talet revs 1886 då den ovanliga
centralkyrkan i nygotisk stil stod klar. Den gamla kyrkplatsen är registrerad i fornsök men saknar där
antikvarisk bedömning (L1955:6008). Den ovanliga centralkyrkan som ersatte medeltidskyrkan ritades av
arkitekten E Jacobsson och stod klar 1886. Rundhuset och tornet i romansk stil är byggt av rött tegel och
taken belagda med kopparplåt. Mellan centralkyrkan och kyrkogården ligger skolhuset och lärarbostaden
från 1915 respektive 1918. Båda byggnaderna har drag av nationalromantik. Locklistpanelerna är målade
med röd slamfärg. De profilerade takutsprången, de markerade knutarna, fönstren, entréer och
skolhusets burspråk är typiska nationalromantiska stildrag som målats vita. Skolhuset har också fungerat
som sockenstuga och sal för kommunstyrelsens möten. Sedan 1970 fungerar byggnaden som
församlingshem. Vid vägens ände, efter kyrkogården, ligger det före detta ålderdomshemmet byggt 1912.
Huset är kraftigt ombyggt men skala och form ger ändå en antydan om vilken tid huset byggdes och att
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det funnits en speciell funktion. Ytterligare ett par före detta lärarbostäder, byggda som radhus, från 1954
ligger utmed Västrums vägen, nära korsningen vid E22:an. De har putsade fasader och tak belagda med
tegel.

Mötesplatser

Kärnområdet är starkt präglat av de offentliga och gemensamma funktioner som platserna haft för såväl
de boende i Gladhammars socken som resande.

Vägarna är en påtaglig del av miljön och har gett möjligheter för verksamheter och extra inkomster för de
boende i Lunds by. Den mangårdsbyggnad vid bytorget som idag fungerar som hembygdsmuseum har
också tidigare använts som gästgiveri och byns gårdar ska ha varit ett skjutslag som turades om att hålla
skjuts för resande. Läget i anslutning till goda kommunikationer har också under 1900-talet lockat till sig
service för de resande i form av affär, postkontor och bensinmack. De byggnader som rymde dessa
verksamheter uppfördes i de flesta fall på 1930-talet, somliga idag välbevarade medan en del renoverats i
senare tid.

Kyrkplatsen har varit en självklar mötesplats för sockenborna i Gladhammar ända sedan medeltiden. Med
tiden kom också andra lagstadgade servicefunktioner som skola och ålderdomshem att etableras nära
kyrkan.

I kärnområdet finns två fornlämningar med anknytning till kommunikationer. Den ena är en stenvalvsbro
(L1958:3173) över vattendraget som rinner ut i Kyrksjön och den andra en milstolpe (L1958:3061) utmed
kyrkvägen.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet och i landskapet runt omkring ligger flera registrerade fornlämningar. De registrerade
lämningarna visar på platsens betydelse redan under förhistorisk tid. Lämningar utgörs av gravar i form
av rösen och stensättningar, hällristningar och fossil åkermark. Tillsammans visar de på platsens
betydelse för dåtidens människor och blir den första länken i lång kedja av oavbrutet brukande.

I kärnområdet möts man av en blandad fornlämningsbild med stensättningar, gravfält, hällristningar och
fossil åkermark (till exempel L1958:2780, L1958:2781, L1958:2839 och L1958:3371). I den norra delen
finns en koncentration av gravar och hällristningar. Ett hällristningsområde utgörs av tre närliggande
ristningsytor från bronsålder (L1958:2503). Sammantaget finns ett stort antal skålgropar och fotsulor, men
också rännor, skeppsmotiv och en människofigur. Inom kärnområdet finns ytterligare två lokaler med
ristningar, men i dessa fall endast skålgropar (L1955:4232 och L1955:5589). Gravar i området utgörs av
stensättningar och resta stenar, fördelat på två gravfält ( L1958:2877 och L1958:3353) och tre
ensamliggande stensättningar (L1958:3109, L1958:3110 och L1958:3043). Inom de två gravfälten utgörs
gravarna av elva stensättningar, tolv resta stenar och tre uppallade klumpstenar. Ingen av gravarna är
arkeologiskt undersökta, men gravformerna pekar mot yngre bronsålder-järnålder. Det finns ännu inga
kända samtida bosättningar i området, men sammantaget visar fornlämningarna på en rik bygd. Det stora
antalet lämningar blir också en bekräftelse på att markerna här utnyttjats under mycket lång tid.
Jordbrukets brukande av marken har pågått sedan bronsålder och kanske ännu längre tillbaka.
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Bytorget i Lunds by där vägarna möts. Foto taget mot sydost. Byggnaden
till höger om kyrkvägen används idag som hembygdsmuseum och har
tidigare varit gästgiveri. Huset byggdes 1845.

 

Bytorget mot nordväst. Byggnaderna på var sida om den asfalterade vägen
har en äldre nedervåning som byggts på under 1800-talet.

Byns brygghus.

 

Stenvalvsbro (L1958:3173).

Den vattendrivna sågen som ägs gemensamt av byborna.

 

Några av byns mindre byggnader. Byggnaden tillvänster kallas luseknäppa.
Här fick fattiga vandrare bo när de passerade byn.
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Affärslokal byggd 1932. Här hade firman E Nymans Eftert Speceri-,
manufaktur- och diverseaffär.

 

Gladhammars skola till höger och den äldre lärarbostaden till vänster.

Gladhamamrs ålderdomshem byggt 1912, idag ombyggt till privatbostad.

 

Vy mot E22:an och Lunds by från Gladhammars kyrka. Den ljusa
byggnaden mitt i bilden är den före detta Caltexmacken, byggd 1939.

Del av E22: ans äldre dragning. Närmast i bild syns ett bostadshus som
tidigare rymde Gladhammars pensionat. Huset byggdes 1935 och här fanns
också café.

 

Gladhammars kyrka.
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Kärnområde Gladhammars gruvor
Gladhammars socken

Kärnområdet Gladhammars gruvor utgörs av de lämningar av malmbrytning, gruvschakt och byggnader
som finns kvar inom området.

Gruvdrift sedan mitten av 700-talet

Ända sedan 700-talet har man brutit järn och koppar i gruvgångarna på Kärringryggen vid Gladhammar.
Genom århundradena har många provat lyckan i jakten på järn, koppar och kobolt. Periodvis har
verksamheten kunnat ge arbete åt folk och vinst åt ägarna – men brytningen har också inneburit ett hårt
slit och resulterat i ett sårat landskap. I sen tid har man också förstått att giftiga ämnen har läckt ut i
miljön. Den närliggande Tjursbosjön var starkt påverkad och gifterna har förts vidare ut i Östersjön.
Sanering påbörjades 2000. Det innebar att de stora högarna med varp och slagg togs bort. En viktig bit
av områdets försvann men förhoppningsvis ska miljön återhämta sig på sikt.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Kalmar läns äldsta industriellt präglade landskap med lämningar från 750-talet till 1900-
talets malmbrytning.

Det brukade landskapet Spåren av mer än 1000 år av gruvverksamhet.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet

Med sin månghundraåriga historia är Gladhammar den äldsta industriellt präglade platsen i Kalmar län.
Tidsdjupet gör att platsen också har ett nationellt intresse. Förutom de fysiska lämningarna är den
immateriella historien om gruvdriftens utveckling och betydelse för bygden viktig.

Kärnområdet omfattar lämningar efter den gruvdrift som funnits i området sedan medeltiden (L1958:2604,
L1958:2895, L1958:3176, L1958:3378 och L1958:3381). Samtliga lämningar ingår i det område som
utgör Gladhammars gruvområde. Detta område ingick tidigare i riksintresse H89 Gladhammar.

Berget, som utgör gruvområdets centrum, kallas Kärringryggen och ligger i ett skogsområde på gränsen
mellan byarna Lund och Tjursbo. Gruvschakten ligger högt i terrängen, de högsta ca 90 m över havet.
Söder om kärnområdet ligger tre registrerade fornlämningar i form av stensättningar (L1958:2516,
L1958:2587 och L1958:2588) samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av fossil åkermark
(L1958:2515) daterade till brons- eller järnålder vilket visar på att platsen varit bebodd under lång tid. De
första kända skriftliga beläggen för brytning av malm vid Kärringryggen är från 1520-talet. En arkeologisk
utgrävning 2009–2010 visade dock att det förekommit brytning i området redan under 750-talet.
Undersökningarna visade också att malmen som bröts redan under medeltiden har bearbetats vid
hyttområdet vid Torsfallsån, öster om gruvområdet, ett område som man tidigare trodde togs i bruk
betydligt senare. Verksamheten under 1500-talet drevs av den invandrade tysken Casper Koberg. Järn
och koppar var de metaller som under gruvverksamhetens äldre tid var det man utvann. Men
verksamheten hade svårt att bli lönsam och i långa perioder låg den nere.

En intensiv period inleddes 1620 och varade till 1655. Då drev holländska intressen verksamheten och
det största gruvområdet har därför fått namnet holländarfältet (L1958:2604). Sydost om holländarfältet
ligger Sohlbergsfältet (L1958:2895) uppkallat efter Erik Sohlberg som tog upp gruvschakt i området
1738–1763.

Det brukade landskapet

Landskapet vid Gladhammars gruvor har, genom fornlämningar och senare tiders brytning av malm, spår
av ett mer än 1000 år av gruvverksamhet.

År 1763 köptes gruvområdet av bergsmagnaten och bergsrådet Peter Christopher Cederbaum på
Helgerum. Han inledde en stor satsning i Gladhammar men kostnaderna var dryga i förhållande till den
mängd malm som utvanns. Det var dock under Cederbaums tid som man hittade och började bryta
kobolt.

Efter Cederbaums tid kom verksamheten att bedrivas korta perioder under 1800-talet. Den sista
allvarligare satsningen i området gjordes 1875–1892. 1875 lät Gladhammars Gruvaktiebolag ta upp den
så kallade Odelmarksgruvan. Det var en rik koboltfyndighet och verksamheten bedrevs framgångsrikt
under några få år innan gruvan var uttömd.

Under 1900-talet har verksamhet bedrivits under kortare perioder och man har också gjort omfattande
undersökningar för att hitta nya fyndigheter av de metaller som tidigare brutits men man har också letat
efter till exempel guld.

Efter gruvdriften låg stora högar av varp (malmfattig sten som kommer upp vid gruvbrytningen) och slagg
(uppkommer som biprodukt när metallen utvinns ur malmen). Från dessa högar läkte tungmetaller som
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koppar, kobolt, bly, zink och arsenik. Djur- och växtlivet i den närliggande Tjursbosjön, och i förlängningen
i Östersjön, påverkades av läckaget. Därför beslöt man år 2000 att påbörja sanering av området.
Högarna har tagits bort och lagts ut på botten av Tjursbosjön. Kvar finns gruvschakten och det nu
blottade berget. Bortforslingen av högarna med varp och slagg påverkade platsens kulturhistoriska värde
och gör den svårare för besökare att förstå. Åtgärden var dock nödvändig ur miljösynpunkt. Idag finns ett
besökscentrum med informationstavlor som berättar om platsens historia och de stora undersökningar
som gjorts här.

Av byggnader återstår en gruvarbetarbostad med uthus. Byggnaden är en 21⁄2 våningar hög byggnad
klädd med locklistpanel och tak belagt med tvåkupigt rött lertegel. Fasaderna är målade med röd slamfärg
och fönster- och dörrfoder med vit oljefärg. Huset har börjat förfalla. I anslutning till en del gruvschakt
finns betongfundament kvar.

Inom kärnområdet ligger också Fårhultsmasten som är ett landmärke för resande i området. Masten är
med sina 335 meter en av de fyra högsta i Sverige.

Vy mot Tjursbosjön med del av gruvområdet som rensats från varp och
slagg i förgrunden.

 

Besökscentret vid gruvområdet med Fårhultsmasten i bakgrunden.

Gruvarbetarbostaden

 

Gruvschakt sydväst om gruvarbetarbostaden.
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Vattenfyllt schakt.

 

Bonde- och Holländargruvan som båda var i bruk 1764 och 1887.

304



Huvudområde Grönhult
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1b0amC.

Huvudområde Grönhult utgörs av byn Grönhult vid gränsen mot Vimmerby kommun. Inom
huvudområdet finns ett kärnområde som utgörs av byns centrala delar.

Där vägarna möts
Vid Grönhult möts vägarna. Resande har kommit hit, stannat till och rest vidare. Vid Grönhult
har funnits gästgiveri och skjutsstation för de resande. Affärer och service av olika slag följde
efter och människor bosatte sig där det hände något. Bondbyns byggnader fick sällskap av,
för tiden, modern villabebyggelse. Resandet har förändrats, bilen har ersatt häst och vagn. Få
resande stannar idag i Grönhult men fortfarande möts vägarna här.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Grönhults by (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområde
Grönhult ligger i skogsbygden väster om Blackstad. Landskapet är kuperat men inte så starkt som längre
öster- och norrut. Sprickdalslandskapets nordvästliga-sydostliga riktning i landskapet är avläsbar men inte
så tydlig som på andra platser i kommunen. Vid Grönhult finns ett sammanhängande område med
jordbruksmark i en längre dalgång. Området är långsmalt i nord-sydlig riktning. Jordbruksmarken är flikig
och grenar ut sig. Den bättre odlingsmarken är rensad från rösen och åkerholmar. Mot skogskanten
övergår den i betesmarker. I betesmarkerna och kanten av jordbruksmarken finns inslag av lövskog,
främst björk, ek, asp och lönn. Skogsmarken domineras av tallskogen.

I Fornsök finns ett antal lämningar registrerade i och kring Grönhult. Flest ligger vid det gamla byläget i
anslutning till trevägskorsningen Locknevi-Laggetorp- Grönhult. Här finns också de äldsta lämningarna i
form av stensättningar, fyndplatser av bland annat en stenyxa och fossil åker. Typerna av lämningar
indikerar att människor bott i området under förhistorisk tid. Av yngre datum är tre lämningar som finns i
anslutning till vägen mellan Blackstad och Locknevi. Mest framträdande är landsvägens gamla
sträckning, tydligt avläsbar i ängsmarken öster om byn samt ett mindre avsnitt sydväst om byn. I
anslutning till vägsträckningarna finns också två lämningar av lägenhetsbebyggelse. Vägförbindelserna
har varit viktiga för Grönhult, i synnerhet för byns utveckling under 1900-talet. Detta beskrivs mera
ingående i kärnområdesbeskrivningen.
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Under medeltiden fanns i Grönhult en gård, ett frälsehemman, som genom arv kom att gå från släkten
Tott via Bonde till Gyllenstierna. År 1560 hade hemmanet åker till 3 tunnor och äng till 5 lass, gott mulbete
och utrymme, god svedjeskog, någon näverskog, ollonskog till 4 svin, samt gott fiskevatten till braxen,
gädda och abborre. I början av 1600-talet ska gården ha lagts öde genom en skogsbrand och när den
återuppbyggdes hade den ändrat skattenatur till kronohemman. Gården har också någon gång under den
här tiden blivit ett gästgiveri. I slutet av århundradet köptes den av Gabriel Falkenberg och kom därmed
att som många andra gårdar i trakten att höra till Odensviholmsgodset. Under 1793 genomfördes
storskifte i Grönhult. Den ensamma gården hade då utvecklats till tre gårdar med flera brukare.
Bebyggelsen låg vid den här tiden samlad vid trevägskorset Locknevi-Laggetorp- Grönhult. Åkermarken
låg främst öster om bykärnan.

Bebyggelseläget bestod fram till laga skifte 1847 då gårdar flyttades ut och byn sträcktes ut i nord-sydlig
riktning. Under 1800-talet framträder byn också som ett litet lokalt centrum på landsbygden. När
näringsfriheten infördes etablerades affärer och med tiden också industrier på platsen. Under 1900-talets
första hälft förlades en del service till Grönhult. Det gjorde att byn växte och människor flyttade in. Under
1900-talets andra hälft har den service som funnits försvunnit och flera av industrierna har lagt ner.
Befolkningen har därför minskat. Jordbruksmarken kring byn brukas dock fortfarande till stor del även om
en del åkermark lagts om till bete istället.

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1847. Vid den här tiden var byns
bebyggelse koncentrerad till det gamla byläget vid vägkorsningen där
gästgiveriet låg. Källa: Lantmäteriet

 

Landsvägens gamla sträckning öster om Grönhult (L1959:8339)
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och Bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Grönhults by
Blackstad socken

Kärnområdet Grönhults by utgörs av byn Grönhult med bebyggelse från olika tidsperioder och med olika
funktioner. Byggnadsbeståndet är en blandning av 1800-talets agrara bebyggelse och bostäder och
verksamhetslokaler från första hälften av 1900-talet.

För nytta och nöje
Kom du till Grönhult på 1950-talet kunde du handla i Robert Lönns speceriaffär och köpa bensin från
pumpen på gården framför funkisvillan affären var inrymd i. Granne med affären fanns mejeriet och om
du hade tur spelade Grönhults IF hemmamatch på byns fotbollsplan. Skulle någon av fotbollsspelarna
skada sig under matchen var det nära till distriktssköterskemottagningen och om någon åskådare störde
ordningen under matchen kunde polisen rycka ut från det lilla lokalkontoret. Jobb fanns vid de olika
verksamheterna men framförallt på träindustrin norr om byn. Där det händer vill människor bo och de
gamla gårdarnas mangårdsbyggnader fick i Grönhult sällskap av villor i det tidiga 1900-talets stilar och
material.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Tidigare ett servicecentrum på landsbygden med bland annat handel, industrier, vård
och polis närvarande.

Byggnadstraditionen
Varierad bebyggelse med representanter från 1800-talets slut fram till mitten av 1900-
talet. Material och stilar varierar beroende på från vilken tid byggnaden är.

By i inlandets skogsbygd. Odlingslandskap med utgrenade odlingsmarker typiska för

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det brukade landskapet inlandets skogsbygder. Delar av åkermarken har under 1900-talet återgått till att vara
betesmarker.

Det förhistoriska landskapet Ett mindre antal lämningar som visar på att området ändå tidigt varit bebott.

Mötesplatser

Grönhult utgör ett fint exempel på hur en by genom sitt läge utvecklades till en mötesplats och ett
småskaligt centrum för service på landsbygden under 1800-talet andra hälft och fram till mitten av 1900-
talet. Förutsättningen för platsens utveckling är vägarna som går genom byn, framförallt vägen mellan
Blackstad och Locknevi. Vägen har delvis dragits om och rätats ut men såväl den äldre som den
nuvarande sträckningen är viktiga för byn. Här uppstod behov av ett rastställe och redan någon gång
under 1600-talet förefaller ett gästgiveri ha inrättats i byn. Gästgiveriet fanns kvar till i början av 1900-talet
och skjutsstationen till in på 1920-talet. Verksamheten har bedrivits i olika byggnader i byn. Den äldre
gästgiveribyggnaden revs dock 2018. När näringsfriheten infördes i mitten av 1800-talet blev Grönhult
också snabbt en plats där det startades handelsbod. Den sista affären i Grönhult lades ner 1973. Även
industrier drogs till byn. Under 1900- talets första decennier fanns här två träindustrier, två
cementgjuterier och mejeri. I dag finns en av träindustrierna kvar.

Omläggningen av vägen hade gjorts då den ekonomiska kartan upprättades på 1940-talet. Förbättringen
av väg 782 flyttade platsens fokus från det gamla byläget till vägkorsningen vid vägen mellan Blackstad
och Vimmerby. Här kom en del samhällsservice att etableras såsom telefonväxel,
distriktssköterskemottagning och poliskontor med arrestlokal. Byggnadernas funktioner är i flera fall inte
avläsbara i deras yttre. Därför är berättelserna om tidigare funktioner viktiga.

Grönhult var också en plats för nöjesliv. I början av 1900-talet fanns dansbana och idrottsplats inom
huvudområdet. År 1954 byggdes den nuvarande fotbollsplanen i byn.

Byggnadstraditionen

Den agrara bebyggelsen i byn bär idag få spår av byggnadstraditioner före skiftets genomförande i byn.
Finns äldre bebyggelse är den idag kraftigt ombyggd. Såväl mangårdsbyggnader som ekonomibyggnader
uppvisar flera drag typiska för det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets agrara bebyggelse. Denna
agrara bebyggelse är idag genomgående målad med röd slamfärg med snickerier i vitt eller svart. Taken
är belagda med tegel, plåt eller eternit.

Den agrara bebyggelsen i byn kompletteras med en blandad bebyggelse från 1900-talets första hälft. Det
är dels byggnader för olika typer av verksamheter, dels bostäder som byggts då det i den här perioden
blev attraktivt att slå sig ner på platsen beroende på arbetstillfällen och goda förbindelser. De äldsta av
den här tidens bostadshus är byggda i en för landsbygden traditionell stil med slamfärgsmålade röda
locklistpaneler, vita snickerier, tegeltak och ofta en veranda. I trädgårdarna finns äldre fruktträd och ofta
också något mindre uthus. Från 1920-talet finns spår av 1920-talsklassicism och under 1930-40- talet
dels funkis, dels de tidstypiska symmetriska enplansvillorna. Material och färgsättning varierar från
traditionell locklistpanel målad med röd slamfärg till putsade fasader i vitt eller gult. Tegeltak förekommer
fortfarande men även svarta betongpannor. I senare tid har en del tak belagts med korrugerad plåt eller
svart plegel. Flera av de mindre villorna ligger utmed vägen mot Locknevi, i anslutning till två av ortens
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träindustrier.

Det brukade landskapet

Grönhult har sina rötter i jordbruket och byn har fortfarande en stark agrar prägel. Det agrara arvet går att
spåra till medeltiden. Den ursprungliga bykärnan finns kvar och en stor del av de marker som utgjort byns
jordbruksmark har brukats under lång tid. Storskifte genomfördes 1793 och laga skifte 1847. Laga skifte
fick som på andra ställen en stor påverkan på Grönhult då flera gårdar flyttades ut från bymiljön och lade
grunden för den utsträckta bebyggelsemiljö som byn idag utgör.

Odlingslandskapet är en viktig del av Grönhults agrara prägel. Med undantag av bebyggelsen vid
träindustrierna omges såväl den äldre som den yngre bebyggelsen av åkrar och betesmarker.
Tillsammans med den agrara bebyggelsen blir jordbruket därmed hela tiden närvarande i miljön.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet finns ett mindre antal fornlämningar. Tillsammans visar de att området haft en bofast
befolkning redan under förhistorisk tid. En grav av okänd typ (L1959:7436, undersöktes och togs bort på
1930-talet), en fyndplats för järnspänne, krukskärvor, flintavslag (L1959:7197) samt fossil åker
(L1959:7113) är alla registrerade som övrig kulturhistorisk lämning och möjlig fornlämning. Det finns
också en fyndplats för en stenyxa (L1959:7259) och en fornlämningsliknande bildning (stensättningar
L1959:8262) som man inte gjort någon antikvarisk bedömning för eller som inte är en kulturhistorisk
lämning. Inga av lämningarna är närmare undersökta och därför svåra att datera.

Grönhult från väg 33, vägen mellan Blackstad och Vimmerby. I det gula
huset närmast i bild fanns i mitten av 1900-talet
distriktssköterskemottagning och poliskontor.

 

Mangårdsbyggnader i Grönhults ursprungliga byläge vid vägkorsningen.
Den äldre gästgivarbyggnaden som revs 2018 låg till höger utanför bilden.
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Huset för distriktssköterskemottagningen och poliskontor byggdes 1935.

 

Symmetriskt enplanshus, byggt 1940.

Fotbollsplanen från 1954 med bevarad biljettkur.

 

Mejeriet i Grönhult som drevs 1935-1956 är idag bostadshus. Till höger
skymtar resterna av mejeriets skorsten.

Äldre magasin vid en av Grönhults gårdar.

 

Funkis i Grönhult. Huset byggdes 1938 och då fanns här Robert Lönns
speceriaffär, den sista affären i Grönhult. Framför huset fanns tidigare en
bensinpump. Verandan har tillkommit under senare tid.
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Ett av de mindre bostadshusen i anslutning till Grönhults träindustrier.

 

Vägen mot Locknevi och bostadshus i anslutning till Grönhults träindustrier

Uthus vid ett av bostadshusen utmed vägen mot Locknevi.

 

Del av Grönalunds snickerifabrik. Verksamheten bedrevs här 1920-1960.

ndustriområdet vid Torvald Andersson eftr trävaru AB. Här fanns tidigare ett
större sågverk. Idag tillverkar man träförpackningar. Företaget startades
1945.

 

Till vänster vägen mot Laggetorp. Det vita huset är den före detta
speceriaffären. Till höger en av byns större ladugårdar.
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Huvudområde Gunnebo-Verkebäck
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/5X9OW.

Huvudområdet Gunnebo-Verkebäck omfattar de båda orterna Verkebäck och Gunnebo,
belägna kring Verkebäcksviken. Efter huvudområdesbeskrivningen följer beskrivningar av de
två kärnområden som identifierats inom huvudområdet, Verkebäcks lastageplats och
Gunnebo brukssamhälle.

Verksamheterna vid Verkebäcksviken

Verkebäcksviken är en havsvik som når djupt in i landet. Läget längst in i viken har utnyttjats
sedan förhistorisk tid. Här anlades tidigt en hamn. När Ankarsrums bruk grundades 1655 blev
Verkebäck den närmaste och viktigaste hamnen för bruket. Längst in i viken växte hamnen till
ett litet samhälle. Sjötrafiken var viktig men även landsvägen gick förbi Verkebäck – det var ju
här som viken tog slut och väg kunde dras fram. Med tiden anlades också en smalspårig
järnväg här. Lite öster om Verkebäck grundades på 1760-talet ytterligare ett järnbruk -
Gunnebo. I likhet med andra järnbruk var man under 1800-talets andra hälft tvungen att hitta
en ny inriktning när produktionen av järn blev olönsam. I dag förknippas Gunnebo med spik
och stängsel. Ett samhälle växte fram kring bruket under 1900-talet. I dag lägger enbart
fritidsbåtar till i hamnen vid Verkebäck. Landsvägstrafiken har förflyttats till E22 och den
imponerande Verkebäcksbron över viken.

Innehåll: 

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Verkebäcks lastageplats (link available only in online story)
Kärnområde Gunnebo brukssamhälle (link available only in online story)

316



Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Gunnebo-Verkebäck är beläget omkring Verkebäcksviken som ligger i kommunens
sydöstra del. Landskapet präglas av tjustbygdens karaktäristiska sprickdalar som går i nordvästlig –
sydöstlig riktning. Huvudområdets norravästra del, vid Verkebäck, karaktäriseras av ett påtagligt kuperat
landskap med moränbundna höjdsträckningar och odlingsbara lerjordar i sänkan mot sjön Maren och
Verkebäcksviken. Huvudområdet sydöstra del, vid Gunnebo, uppvisar ett något mindre kuperat landskap
och karaktäriseras främst av skogsbevuxna bergsknallar intill viken.

Huvudområdet har ett fåtal registrerade lämningar i fornsök. De flesta ligger norr om Verkebäcksviken. De
utgörs av en stensättning (L1958:2548), ett röse (L1958:3065) och en boplatslämning (L1958:3312). Norr
om dessa tre lämningar, utanför huvudområdet, finns ytterligare lämningar av samma typ. Vid
boplatslämningen finns fynd av stenålderföremål medan de övriga lämningarna är typiska för bronsålder
och yngre järnålder. Inom huvudområdet, söder om Verkbäcksviken vid infarten från E22:an, finns
ytterligare ett röse (L1958:2889) registrerat. De visar på att platsen brukats från stenåldern och framåt.

Gunnebo omnämns första gången 1383 som ”Gunnabodhum” och köptes då av Bo Jonsson, den kände
stormannen som hade ett omfattande gårdsinnehav i Tjust under medeltid. 1453 kallades gården ”
Nidragunnaboda” och tillhörde under 1400-talets senare hälft säteriet Valstad. Det som vi idag betraktar
som Gunnebo består dock av hela tre gårdar (Stora Gunnebo, frälsegård, Lilla Gunnebo, skattegård,
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samt Hovgård, frälsegård). Namnet Verkebäck omnämns första gången 1361 som ”Vircabirkium”.
Huvudområdet är beläget på marker som historiskt hört till byarna Gunnebo, Verkebäck och Böljerum.

I Verkebäck skär en sprickdal genom urberget och delar samhället mitt itu. På branterna i norr och söder
klamrar husen sig fast, och utmed dalens botten löper järnvägsspåret. Bebyggelsen präglas främst av det
sena 1800-talet men har genom åren blandats ut med bebyggelse från hela 1900-talet och fram till idag.
Järnvägen och gyttret kring hamnen åskådliggör fortfarande en förgången verksamhet då orten var en
viktig länk till de olika kringliggande bruken, och framförallt Ankarsrums bruk och g.

Verkebäck har i äldre tider varit en naturlig mötesplats att stanna till på, för att samla kraft och låta djuren
vila efter att ha tagit sig fram över sega uppförsbackar och svåra nedförslut. Under 1700- och 1800-talen
ägde Ankarsrums bruk många gårdar i sitt omland, där Verkebäcks gård var en av de viktigaste. Det var
brukets närmaste lastageplats. Tackjärn från Mellansverige levererades med skutor till Verkebäck och
sedan på ox- eller hästkärror de 14 kilometrarna till bruket.

Samhället Gunnebo har växt fram kring Gunnebo bruk som har anor från 1760-talet. Sedan 1800-talets
mitt har ett stort brukssamhälle vuxit upp här, och orten har successivt utvecklats tillsammans med bruket.
Gunnebo präglas därför idag av 1900-talets olika expansioner med bostäder, skola och handel.
Kopplingen till bruket är ständigt närvarande i form av arbetarbostäder, brukskontor och
industribyggnader.

Vy mot Verkebäcks samhälle där Verkebäcksviken slutar.

 

Nyths gjuteri i Verkebäck. Anlades 1909 och nedlagt 1982.
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Verkebäck präglas till stor del av bebyggelse från 1800-talets andra hälft.
Här är ett exempel, beläget strax utanför kärnområdet Verkebäcks
lastageplats.

 

I Verkebäcks södra del ligger en del bostadshus från 1900-talets

Exempel på egnahemsbebyggelse från 1930-talet.

 

Utsnitt ur 1821 års karta över Verkebäck. Dagens byggnader är inritade
med vita linjer. Endast en byggnad finns bevarad från den här tiden och det
är boningshuset till Verkebäcks gård (se röd pil).

Vy över det så kallade Övre bruket i Gunnebo.

 

I Gunnebos västra del ligger bostadshus från 1900-talets senare hälft.
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Välbevarade och enhetliga villaområden från 1900-talets mitt går också att
finna i Gunnebos västra del.

 

Kring det som idag är Gunnebos sockencentra finns många exempel på
egnahemsbebyggelse. Här syns några från 1930- talet.

Exempel på egnahem från 1940-talet.

 

Gunnebo Folkets hus som uppfördes på 1930-talet.

Gunnebo Folkets hus strax efter dess uppförande. Källa: Kalmar läns
museum.

 

Utsnitt av karta över lilla Gunnebo vid jordutbrytning år 1812. Dagens
byggnader är inritade med vita linjer. Det är i den här delen av Gunnebo
som Övre bruket är beläget. Endast en byggnad finns bevarad från den här
tiden och det är parstugan kallad just ”Lilla Gunnebo” som uppfördes 1685
(se röd pil).
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Smalspårsjärnvägen har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Valstadvägen är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”,
framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

9. Gunnebo är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns
museum år 2009.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

11. En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL
8 kap 13 §), bör utföras.
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Kärnområde Verkebäcks lastageplats
Gladhammar socken

Kärnområdet omfattar Verkebäcks lastageplats, det vill säga samhället kring hamnen samt stationsmiljön.
Bebyggelsen omfattar dels tätortscentrats byggnader av kommersiell karaktär och byggnader kopplade till
hamnen, dels smalspårets byggnader som varit en viktig del för samhället Verkebäck.

Knutpunkt för kommunikation

Historiskt sett har Verkebäck varit ett viktigt nav för kommunikationer i södra delen av Västerviks
kommun. Spår av gravar och boplatser på vikens norra sida vittnar om att Verkebäcksviken var en viktig
färdväg för forntidens människor. När landet höjdes blev den inre delen av viken den första platsen där
man, via en enkel bro, kunde ta sig över utan båt. Vägar drogs till den viktiga hamnen för att man skulle
kunna transportera det gods som skulle föras in eller ut ur området. Förr var det slitsamt att transportera
varor på land i den backiga terrängen. Oxarna som drog malm till Ankarsrums bruk och stångjärn och
gjutjärnsvaror tillbaka till kusten fick kämpa. När järnvägen kom, var ägarna till bruket drivande i att bygga
en järnväg förbi Verkebäck och vidare in i landet. I dag ligger bara fritidsbåtar för ankar i Verkebäck.
Järnvägen har blivit byggnadsminne och transporterar turister som vill uppleva Västerviks kommun med
tåg. Landsvägen har dragits om och E22:ans höga bro svävar nu högt över Verkebäck. Men kvar finns
spåren och berättelserna om hur det en gång varit.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Bruksorterna
Verkebäcks hamn och station som haft en avgörande betydelse för Ankarsrums bruks
och Gunnebo bruks framgång.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Industrins landskap

Sjöfart och kustnäringar
Hamnen vid Verkebäck, med sin koppling till Gunnebo bruk och Ankarsrums bruk.
Bevarat magasin, tillhörande Ankarsrums bruk.

Mötesplatser
Verkebäcks naturliga funktion som mötesplats med först krog och senare handelsstråk.
Smalspåret, vägmiljö och hamn.

Byggnadstraditionen
Byggnadsminnet smalspåret med sin typiska stationsbebyggelse. Bebyggelse från sent
1800-tal som från början främst haft reveterade fasader.

Bruksorterna

Ankarsrums bruk har varit ett av de största och mest kända bruken i Västerviks kommun. Verksamheten
har varit omfattande. Genom tidernas förändrade behov har bruket förändrat sin produktion och därmed
överlevt de svåra tider som drabbat verksamheten. Idag tillhör Ankarsrums bruk ett antal olika
industriföretag och kopplingen till Verkebäcks lastageplats är en del av verksamhetens historia. Spåren
efter den omfattande verksamhet som tidigare fanns här är idag få men några bryggor, kajer och
magasinsbyggnader återstår som ändå visar att det en gång funnits en hamnverksamhet på platsen.

Sjöfart och kustnäringar

Verkebäcks lastageplats har under lång tid varit en av Västerviks kommuns viktigaste och mest välkända
hamnar. Utvecklingen av Verkebäcks lastageplats beror främst på dess koppling till Ankarsrums bruk.
Ända sedan starten 1655 hade bruket använt hamnen i Verkebäck för inskeppning av järnmalm och
utskeppning av stångjärn. Bruket hade flera egna fartyg och anställda skeppare, och även en särskild
bokhållare för hamnen i Verkebäck. Denne bodde fram till 1870-talet på Verkebäcks gård, som han också
brukade. Vid viken hade bruket en krog med stall som beboddes av en arrenderade krögare med familj.
Där låg också själva lastageplatsen med bryggor och brukets järnbodar. I bodarna magasinerades
produkterna, som stångjärn och tjära, innan de lastades för vidare sjöfart.

I hamnmiljön finns idag en del bryggor och ett fåtal magasin och båthus som använts för
hamnverksamhet. De få kvarvara har ett högt värde för miljön som de sista spåren av den omfattande
verksamhet som funnits på platsen.

Mötesplatser

Verkebäcks lastageplats har varit en knutpunkt för kommunikationer sedan lastageplatsen etablerades av
Ankarsrums bruk på 1600-talet. För hamnens utveckling har redogjorts under rubriken Sjöfart och
kustnäringar.

Vid Verkebäckviken gick landsvägen mot Västervik förbi lastageplatsen och en krog. Området måste tidigt
ha framstått som attraktiv för dem som ville bo på en plats med stor genomströmning. Inte minst för
handlare och hantverkare, även om möjligheterna att öppna eget på landsbygden var ytterst begränsade
innan näringsfriheten infördes i Sverige vid 1800- talets mitt.

Då järnvägen började byggas i Sverige vid mitten av 1800-talet, ville ägarna till Ankarsrum få en
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järnvägsförbindelse också till sitt bruk. Högst upp på listan stod en järnväg mellan Ankarsrum och
Verkebäck – helt begripligt med tanke på det arbete som krävdes då kol, malm, järn och skogsprodukter
skulle fraktas på oxforor mellan de båda orterna. Det skulle dock dröja 20 år, innan järnvägsbygget
påbörjades. Det var då Hultsfred-Westerviks Jernvägs-Aktiebolag bildades i december 1875 med
Ankarsrums Bruk som den största aktietecknaren. Järnvägen stod klar 1879. Den smalspåriga järnväg
som byggdes blev viktig för brukets möjligheter att fortsätt sin verksamhet i Ankarsrum.

När järnvägen började byggas i Verkebäck bodde cirka 60 personer i eller i anslutning till Verkebäcksvik.
Bland dem fanns en fjärdingsman, men de flesta husfäder var hantverkare eller arbetare. Där fanns
också en handelsbetjänt som bodde och arbetade i en nytillkommen handelsbod.

År 1950 såg Verkebäck i stort sett ut som idag, men var samtidigt ett helt annat samhälle. De flesta hus
inom kärnområdet inrymde något företag eller servicefunktion. I samhället fanns då kommunhus,
distriktssköterska, barnmorska, polis, försäkringskassa, järnvägs- och poststation, hamn, rederi, åkerier,
taxirörelse, bensinmack, Konsumbutik, diverseaffär, flera caféer/konditorier, bageri, charkuteriaffär, frisör,
tobaksaffär, skomakeri med skoaffär, handelsträdgård, gjuteri, tre skrädderier, urmakare, båtbyggare,
baptistkapell och nykterhetsloge med biosalong.

Verkebäck var fortfarande en knutpunkt med rullande tåg och båtar som gick från hamnen. Men i
samband med att bilismen ökade förlorade Verkebäck sin ställning som mötesplats och
kommunikationscentrum.

Byggnadstraditionen

Bebyggelseutvecklingen i Verkebäck tog fart under 1800-talets andra hälft. Många av samhällets
byggnader är från den här tiden även om mer eller mindre omfattande renoveringar under sen tid förtagit
byggnadernas ursprungliga uttryck.

Av Verkebäcks gård, den ursprungliga gård som utgjorde förstadiet till samhället, återstår idag endast ett
boningshus. Det är en enkelstuga i 11⁄2 våning klädd med lockpanel målad med röd slamfärg, detaljer i
vitt och med enkupigt tegel.

Ungefär samtidigt med järnvägens tillkomst lades Böljerums by under en ägare som började utarrendera
tomter i området. I området ner mot viken låg flera torp och backstugor redan i början av 1800-talet och
under seklet förtätades bebyggelsen till ett litet samhälle.

Många av de hus som ligger på den norra sidan av dalstråket uppfördes under 1880- och 1890-talen.
Majoriteten har reveterade/putsade fasader, målade i ljusa kulör. Många byggnader som en gång haft
denna typ av fasad har i senare tid panelbeklätts, vilket medfört att den en gång så enhetliga
bebyggelsen blivit något mer splittrad. Taken är främst sadeltak, belagda med tvåkupiga betongpannor,
en- och tvåkupiga lertegelpannor alternativt falsade plåttak. Till de traditionella takmaterialen hör de två
sistnämnda typerna. Ekonomibyggnaderna har ofta träpanel, målad med falu rödfärg. Taken har
traditionellt varit belagda med en- eller tvåkupigt lertegel, alternativt så kallade sticketak, men idag har de
flesta belagts med rödlackad, korrugerad plåt.

En viktig bebyggelsemiljö inom kärnområdet är stationsmiljön vid Verkebäcks järnvägsstation.
Smalspårsjärnvägen och dess stationsmiljöer byggnadsminnesförklarades 1996-2004. Stationshuset i
Verkebäck byggdes då järnvägen anlades 1878-1879 och var ett av dem som ritades av arkitekten Hugo
Hammarskjöld från Tuna. Det tillhörde mellanstorleken, byggt av tegel och putsat. Idag präglas av
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stationshuset, såväl interiört som exteriört, av den större renovering och ombyggnad som genomfördes
1953-1954. De putsade fasaderna förenklades och en hel del av putsdekoren togs bort. Interiört fick
väntsal och expedition ny, förtiden modern, inredning. Till miljön hör också godsmagasin, ekonomihus,
jordkällare och en år 2022 restaurerad trädgårdsanläggning. Godsmagasinet är uppfört med regelstomme
och har en fasad klädd med liggande panel. Ekonomihuset har en synlig timmerstomme. Båda är målade
med röd slamfärg och har dekorativa detaljer i vitt. Taken är belagda med tvåkupigt rött tegel.

Verkebäckshamn, sett från sydost. De rödfärgade byggnaderna närmast
vattnet är före detta magasin och båthus, som numera delvis byggts om till
bostäder. Det gula huset som reser sig i bakgrunden kallas ”Karlslund”.

 

Fastigheten ”Fridhem” omkring år 1930. Den centralt placerade fastigheten
friköptes redan 1857, men ägaren kunde trots det inte hindra att järnvägen
1878 drogs rakt över tomten. När huset uppfördes är oklart, men några år in
på 1900-talet hade det denna utformning. Här drev George Karlsson
diversehandel från 1920- talet och framåt. Bild: Vykort ur Hans Carlssons
samling, ur skriften ”Verkebäck nästa”, 2010.

Fastigheten ”Fridhem” år 2018. Under senare år har byggnaden förändrats
kraftigt exteriört

 

”Karlslund” där det drevs diversehandel och skrädderi, från åtminstone år
1906 fram till mitten av 1940-talet. Huset har under senare år byggts om
kraftigt och har då blivit av med sin reveterade fasad.
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”Philska fastigheten” har fått sitt namn efter byggmästare Phil. Huset är
uppfört på 1890-talet. Även denna byggnad genomgick nyligen en kraftig
ombyggnad.

 

”Gröndahlska fastigheten” har fått sitt namn efter skräddarmästare
Gröndahl. Även detta hus är uppfört på 1890- talet.

Godtemplarlogen ”Vinterny” uppfördes i slutet av 1800-talet utmed
Valstadsvägen.

 

Flygfoto över Verkebäcksviken år 1959. Till vänster i bild ser vi de tidigare
nämnda fastigheterna i följande ordning nedifrån kortet och upp: ”Fridhem”,
”Karlslund”, ”Philska fastigheten” och ”Gröndahlska fastigheten”. I mitten av
bilden syns det ovan nämnda båthuset och magasinet. Källa: Kalmar läns
museum
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Verkebäcks stationshus stod färdigt 1879. Några år efter att järnvägen
övergått i Statens Järnvägars (SJ:s) ägo år 1949 lät man modernisera
stationshuset till nuvarande utseende och planlösning.

 

Järnvägsstationens ekonomihus. Till den ursprungliga stationsmiljön hörde,
förutom stationshus, ett godsmagasin, ett vattentorn (rivet), ett ekonomihus,
en matkällare, ett avträde (rivet) och en lastkaj.

”Vita huset i backen” utgjorde troligen den första inspektorbostaden till
lastageplatsen. Senare inrymde byggnaden Konsum.

 

Baptistkapellet i Verkebäck uppfördes i mitten av 1920-talet.
Baptistförsamlingen hette ”Rätt och Sanning”.
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”Villa Solvik” stod färdigt 1926 och kom att inrymma bostad och bageri.

 

I början av 1870-talet lät Ankarsurms Bruk anlägga nya kajer och
godsmagasin vid Verkebäck. Här syns det enda kvarvarande magasinet
från den tiden.

I samband med att nya godsmagasin uppfördes i början av 1870- talet
anlades nya kajer för att kunna möta den ökade fraktfarten med ångbåt.
Här syns delar av denna kaj.

 

”Verkebäcks gård” fungerade under en tid sombostad åt Ankarsrums Bruks
bokhållare. Idag återstår enbart boningshuset.
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Kärnområde Gunnebo brukssamhälle
Gladhammar socken

Kärnområdet Gunnebo brukssamhälle omfattar ett område omkring Gunnebo bruk, som tillsammans med
brukets utveckling, successivt byggts. Bebyggelsen består av byggnader från olika tider som är kopplade
till bruksmiljön, såsom bruksbyggnader och arbetarbostäder, men också egnahemsbebyggelse.

Från järnbruk till spik och stängsel

Gunnebo bruk är välkänt. Det är ett av tre stora järnbruk i Västervik som alla har lyckats förnya sig och
hittat nya varor att tillverka efter att järntillverkningen blivit olönsam. De andra två bruken är Överum med
sin tillverkning av plogar och Ankarsrum där man bland annat producerar elmotorer. Gunnebo är starkt
förknippat med tillverkningen av spik och trådstängsel som fått namn efter orten – Gunnebostängsel. Ett
samhälle med bostäder och service för brukets arbetare växte fram i närheten. Samhällets bebyggelse
speglar 1900-talets utveckling och framtidstro. Tydligast blir det i ortens centrum som byggdes under
senare delen av 1950- talet. Här byggdes bostäder, affärer och lokaler för polis, post och bibliotek.
Gunnebo bruk låg bakom satsningen. Bostadsbristen i samhället var stor men man ville också visa upp
ett modernt samhälle. Ett centrum som kunde ge de boende i Gunnebo den service som man då
förväntade sig skulle finnas. En attraktiv boendemiljö skulle locka arbetskraft till orten.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Bruksorterna
Gunnebo är en betydelsefull bruksort med hundraåriga anor, vars varande är det som
styrt ortens expansion och utveckling. Bruket har en bärande del i det bruksrike som
finns i Västerviks kommun.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Byggnadstraditionen
Brukets tyska influenser som resulterat i flera korsvirkesbyggnader som finns kvar än
idag.

Bruksorterna

Gunnebo bruk är idag ett av Västerviks kommuns äldsta och mest kända företag. Med produkter som
Gunnebostängsel och spik från Gunnebo har man gjort orten känd. Gunnebo bruk var ett av de järnbruk i
trakten av Västervik som klarade omställningen från järnbruk till modernt företag.

Gunnebo bruk grundades den 4 juni 1763 då Västerviksborgaren Hans Hultman ansökte om att få
anlägga en knipphammare vid Hovgård, där det sedan tidigare fanns en såg- och mjölkvarn. Samma år
köpte Hultman också gården Stora Gunnebo, som låg intill Hovgård, där han år 1764 uppförde en
smedja. Året därpå fick han tillstånd att anlägga tre nya spikhammare. De byggdes också delvis på
gården Lilla Gunnebos ägor, som även den köpts av Hultman. Smidesjärnet som framställdes vid
anläggningarna gick främst till Hans Hultmans egen varvs- och rederirörelse. Några år efter grundandet,
under 1790-talet, minskade produktionen vid Gunnebo Bruk och det satsades på andra bruk istället. År
1844 sålde Hans Hultmans barnbarn, Lars Hultman den yngre, Gunnebo Bruk och gick själv i konkurs år
1852.

Redan år 1852 startades dock ett nytt bolag vid Gunnebo Bruk, lett av bokhållaren Adolf Fredrik
Andersson och tysken Carl Joede, som blev disponent. Från att tidigare ha varit ett obetydligt
hammarbruk utvecklades det till ett framgångsrikt järnbruk som tillverkade flera olika järnprodukter. Den
första skruvfabriken i Sverige uppfördes här och fick namnet ”Snuggan”. Man byggde ett tråddragerioch
1858 startades en liesmedja, en kättingsmedja inrättades i en ny korsvirkesbyggnad i tysk stil, och 1862
var den första spikfabriken samt ett valsverk färdiga. År 1860 bildades ett aktiebolag och vid
bolagsbildningen överläts aktiemajoriteten på tyska ägare. 1864 började man uppföra ett stort puddel-
och valsverk i det så kallade nedra bruket. Gunnebo hörde till de utvecklingsbara företag som genom
anpassning till modernt bolagstänkande räddades undan bruksdöden som rådde under det sena 1800-
talet. En betydande utbyggnad skedde under senare hälften av 1800-talet. 1876 bildades ett nytt
aktiebolag och 1877 stod en ny spikfabrik färdig.

Man har överlevt 1900-talets konjunktursvängningar och anpassat produktionen efter marknadens
efterfrågan. Efter andra världskriget var produktionen inriktad på järntråd, spiralsängbottnar, trådstängsel,
stängseltråd, kätting och kättingmanufaktur, snökedjor, klippspik, trådspik, nit, krampor samt formstycken
av järn- och ståltråd. Produkter som Gunnebostängsel och Gunnebospik blev välkända produkter över
hela landet. Idag heter företaget Gunnebo Industrier AB och tillverkar bland annat lyftkomponenter,
fästsystem, block, slirskydd och teleskopiska stegar. Än idag är Gunnebostängsel och spik från Gunnebo
välkända produkter.

Gunnebo bruk finns fortfarande kvar i Gunnebo. Platsen där tätorten och bruket idag är belägna har en
lång historia. Gladhammars socken var under medeltiden en skärgårdssocken och hade då två
skärgårdskapell. Ett nordligt kapell i Västerviks stad och ett i söder på en plats som hette Björnhuvud i
Västrums socken. Enligt källor är det inte omöjligt att tänka sig att de två kapellen har haft en hednisk
föregångare vid gården Hovgård i Verkebäcksviken, åtminstone tyder namnet Hovgård på detta. Som
tidigare nämnt utgörs nuvarande Gunnebo av bland annat gården Hovgård. Den för orten mycket
betydelsefulla bruksmiljö är uppdelad i ”Övre” och ”Nedre” bruket och framför allt i det senare finns inslag
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av äldre byggnadsskick. Det som kallas Nedre bruket i Gunnebo har tidigare kallats ”Hoggel” efter den
gamla gården Hovgård, som låg just här.

Byggnadstraditionen

Kärnområdet Gunnebo brukssamhälle ter sig ganska utspritt och speglar många olika tidsepoker. Den
gamla industrimiljön med tillhörande arbetarbostäder äger dock ett väldigt högt kulturhistoriskt värde när
det gäller att åskådliggöra gårdagens arbetsvillkor och grunden för vårt välstånd. Tillsammans med
egnahemsbebyggelse och ett centrum från 1900-talets mitt visar det på hur ett brukssamhälle gradvis
utvecklas och bildar områden som speglar sin tid och de ideal som var rådande då.

Ett bruk krävde många anställda arbetare och vid Gunnebo bruk inhystes till en början de anställda där
det fanns plats. Ingenjör Gustaf Lürmann, som senare blev disponent, fick vid sin ankomst år 1860 bo i
mjölnarens lilla ryggåsstuga vid Hovgård. Först från 1860-talet började man bygga stora arbetarbostäder
som till exempel den bevarade ”Tråddrageribyggnaden” i korsvirke och ”Kasern” vid Hovgård, numera
riven.

I Gunnebo går det att avgränsa och särskilt belysa olika bebyggelseområden där utvecklingen har följt ett
traditionellt mönster. I takt med att bruket utvecklades och växte, gjorde även samhället omkring bruket
det. År 1889 bestod bostadsbeståndet vid Gunnebo av omkring ett 40-tal hus. Under 1910-talet
uppfördes flera hus för bland annat förmän, portvaktare, arbetarfamiljer och brukstjänstemän. Dessa var
främst putsade/reveterade hus, målade i ljusa kulörer. Taken var främst sadeltak och var från början
täckta med en- eller tvåkupigt lertegel. Idag är vissa av dessa byggnader rivna och bland dem som finns
kvar har takmaterialen ofta bytts till moderna material, såsom betongpannor och tegelimiterad plåt, så
kallad ”plegel”.

Exempel på hus för arbetarfamiljer hittar vi längs Dalsvägen, där fyra likadana hus ligger efter varandra.
Dessa är uppförda omkring 1910-1920-talet och har sannolikt inrymt flera familjer. Dess arkitektur
speglas delvis av 1920-tals klassicism, med tydligt markerade knutar som efterliknar kolonner. De har
brutna tak, som från början varit belagda med tvåkupigt lertegel, men där tre av dem idag har fått nya
takmaterial i form av tvåkupiga, svarta betongpannor. Fasaderna har en locklistpanel som varit målad
med falu rödfärg, men där flera av byggnaderna idag har målats med röd olje- eller akrylatfärg.

Området med bruksarbetarbostäder, beläget vid Nedre bruket, är idag väl sammanhållet och avgränsat.
Byggnaderna, som främst är från slutet 1800-tal och tidigt 1900-tal, kan indelas i två kategorier. Den
första kategorin har rödfärgad panel och i övrigt enkelt utseende. Den andra kategorin är byggd i
korsvirkesteknik – vilket även syns i intilliggande fabriksbyggnad. Korsvirkeshusen är annars ett
främmande inslag i kommunen men minner om det tyska inflytandet på bruket. Alla dessa
arbetarbostäder ägdes vid dess uppförande av bruket och hyrdes enbart ut till arbetarna.
Bruksarbetarbostäderna har sadeltak som är belagda med en- eller tvåkupigt lertegel.

Det var först på 1930-talet som arbetarna själva kunde förvärva mark och bygga egna hem. Denna
egnahemsbebyggelse var ofta enhetlig med likadana villor på rad. De är uppförda i 11⁄2-plan med brutna
tak, från början belagda med tvåkupigt lertegel, och fasader klädda med locklistpanel i varierande kulörer.
Idag har många av dessa villor genomgått sentida förändringar med bytta fönster och moderna
betongpannor på taken.

Även andra inrättningar uppfördes för att skapa ett fungerande samhälle kring Gunnebo bruk. Åren 1917-
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1918 byggdes en större sjukstuga, inrymmande, förutom klinik och sköterskebostad, även en
epidemiavdelning. 1909 byggdes också en ny skola och år 1933 skänkte bruket en tomt till Gunnebo
Folkets Husförening där en stor föreningsbyggnad uppfördes.

På 1950-talet var dock bostadsbyggande och samhällsservicen starkt eftersatt i Gunnebo. Brukets
bolagsstyrelse beslöt 1950 om ett ombyggnadsprogram, nybyggnad av 36 lägenheter samt kraftig höjning
av subventionerna till egnahemsbyggare. Servicen, i form av vatten- och avloppsledningar, började
byggas ut 1949. Ett centrum började planeras och 1954 var den första etappen av centrumbebyggelsen
klar med affärshus och två bostadshus. Nästa etapp innehöll bostäder och lokaler för polis, post, bibliotek
och sjukkassa. Från den här tiden och fram till 1960-talet finns även välplanerade exempel på
egnahemsbebyggelse. Ett exempel är villorna längs med Spjutgatan. Dessa byggnader är i ett plan med
källare/gillestuga. Fasaderna är klädda med antingen gult eller rött tegel. Alla har flacka sadeltak, där de
hus som har rött fasadtegel är belagda med tvåkupiga, svarta betongpannor och de med gult fasadtegel
är belagda med tvåkupigt, rött lertegel.

Vy från inloppet vid Nedre bruket. Bortom båtarna syns Verkebäcksbron.

 

En för tiden modern ladugård, uppförd på 1940-talet. Ladugården är
belägen i västra delen av Gunnebo.

Brukets före detta brandstation som dessförinnan också fungerade som
stall.

 

Lilla Gunnebo, en parstuga från 1685. Idag används byggnaden som
hembygdsmuseum.
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Tegelbyggnaden mitt i bilden är den mekaniska verkstaden som uppfördes
1916.

 

Överingenjörens bostad som uppfördes någon gång under 1900- talets
början.

Under 1910-talet byggdes en ny disponentbostad. Byggnaden ritades av
den välkände Linköpingsarkitekten Axel Brunskog (1879- 1946).

 

Brukskontoret i Gunnebo som är beläget vid Övre bruket. Det uppfördes i
början på 1860-talet.

Byggnad som tidigare inrymde Brukshandeln, uppfört 1918. I huset har det
även funnits postkontor.

 

Vy mot arbetarkasern på Gunnebo bruk, belägen vid nedre bruket. Till
höger i fotot syns delar av byggnaden som huserade Brukshandeln. Källa:
Kalmar läns museum
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Samma vy som föregående foto. Kasernen ör idag riven men byggnaden
för Brukshandeln finns kvar.

 

”Tråddrageribyggnaden” som var en av de arbetarbostäder som uppfördes
på 1860-talet.

”Tråddrageribyggnaden” år 1948. Källa: Kalmar läns museum.

 

Del av korsvirkesbyggnad tillhörande Nedre bruket.
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Arbetarbostad uppförd i korsvirkesteknik i slutet av 1800-talet, belägen vid
Nedre bruket.

 

En av de äldre kvarvarande arbetarbostäderna i Gunnebo, belägen vid
Nedre bruket. Byggnaden har genomgått flera ombyggnader under 1900-
talet.

Den före detta sjukstugan och samlingssalen som uppfördes mellan 1917-
1918.

 

Flera likadana arbetarbostäder efter varandra längs med Dalsvägen,
uppförda 1910-1920-tal. De har från början haft lertegeltak och andra typer
av fönster.
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I kärnområdets västra finns exempel på enhetliga villor från 1950- talet
längs med Spjutgatan.

 

Gunnebo centrum. Centrumbebyggelsen påbörjades 1955 och just den här
delen innehöll poststation, Sparbanken, det så kallade Brukshotellet och
affärer.

Samma vy år 1964. Den runda skylten som syns på fasaden rakt fram i bild
är Gunnebo bruks firmamärke, utformat efter en järnstämpel, i form av en
prickad ring med en häst och ordet ”Gunnebo” inuti. Källa: Kalmar läns
msuseum
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Huvudområde Hallingeberg
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/j00SS.

Huvudområde Hallingeberg utgörs av jordbrukslandskapet mellan sjöarna Långrammen och
Kogaren. Centralt i huvudområdet ligger kärnområdet kyrkbyn Hallingeberg utmed vägen
mellan Gamleby och Vimmerby. Inom kärnområdet, öster om vägen mot Gamleby finns också
ett mindre bostadsområde utmed vägen mot Älmarsrum.

Från stenålder till nutid
En bördig dalgång med å och sjöar var en perfekt plats för människor att slå sig ner på och
söder om kyrkplatsen vid Hallingeberg finns lämningar efter boplatser från sten- och
bronsåldern. På ett högt berg sydväst om kyrkplatsen ligger fornborgen Dackeskans. Det är
tveksamt om Dacke var här men de branta stupen och byggda stenmurarna vittnar om att
detta var en plats att skydda för forntidens människor. Kanske träffades man här för handel
och ceremonier, kanske fanns här vårdkasar som varnade folket i trakten. Fornborgar är
vanliga i Tjust men vad de använts för vet vi inte säkert. När hallingebergsborna kristnades
valde man kyrkplats på en annan höjd i Hallingebergsåns dalgång. Här har sedan dess
människor bott och verkat.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

©Lantmäteriet
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Kärnområde Hallingeberg Kyrkby (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Hallingebergs socken ligger i Västerviks kommuns mellersta skogsbygder mellan sjöarna Långrammen
och Kogaren som binds samman av Hallingebersgån. Vattenlederna följer sprickdalslandskapet i norra
Tjust. Områdets kupering är påtaglig men inte så dramatisk som i socknarna längre norrut. Bygden är
skogrik men i dalgångarna, både i botten av dalgångarna och en bit upp på sluttningarna, ligger stråk av
odlingsmark. I Hallingeberg är övergången mellan odlingsmark och barrskogen längre upp på höjderna
bitvis skarp men här finns också områden med en mjukare övergång via kantzoner av lövskog.

Fornlämningsbilden i området är förhållandevis sparsam. På ett höjdparti sydväst om Hallingeberg kyrka
återfinns Dackeskans fornborg. Borgen ligger på toppen av en bergsklack och avgränsas av stup och
branta avsatser. Längs de mer lättillgängliga partierna har man kompletterat med murar. I den norra delen
av borgen löper en 90 meter lång bågformad mur. Söder om detta finns en ca 110 meter lång mur som
kringgärdar den högsta bergsknallen, med en öppning åt nordväst. På samma bergsformation, cirka 500
meter söder om fornborgen, ligger ett gravfält. Inom gravfältet finns 15 gravar, sex högar, åtta runda
stensättningar och en osäker treudd. I området finns också äldre lämningar. I anslutning till sjön Kogaren
finns fyra lokaler med bearbetad kvarts, vilket sannolikt representerar boplatser från sten- eller
bronsålder. Vid harvning i början på 1970-talet hittade även markägaren en båtyxa från den mellersta
bondestenåldern (ca 2500 f.Kr.) vid Hallingebergsåns mynning i sjön Kogaren. Nordost om kyrkan finns
ytterligare en lokal med lämningar från stenålder, ett ensamt flintavslag. Mängden lämningar visar på en
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tidig och omfattande bosättning i området.

Kyrkan ligger på en höjd och syns väl i landskapet. Kring kyrkan har en kyrkplats med sockenstuga, skola
och prästgård vuxit fram. Här ligger också Hallingebergs by med en bevarad radbystruktur. För
Hallingeberg finns kartor från 1706 och man kan därefter följa utvecklingen för kyrkplatsen och byns
bebyggelse och marker fram till idag. Kyrkplatsen och bebyggelsen beskriv närmare i
kärnområdesbeskrivningen.

Byarna Hallingeberg och Säby, som också ligger inom huvudområdet, har enligt Det medeltida Sverige,
sina första skriftliga belägg från 1380 respektive 1393. I Hallingeberg fanns då tre gårdar och i Säby en.
De tre gårdarna i Hallingeberg utgjordes av prästgården, frälsegården och rusthållet. Redan på kartan
från 1706 kan man se att de odlade markerna stämmer väl med de marker som än idag brukas i
Hallingeberg. Hur man brukat dem – som åker äng eller bete – har förändrats. Idag är dalgångens
bördigare marker åker. Ytterligare en karta från 1721, framtagen med anledning av en markkonflikt i byn,
bekräftar 1700-talets bild av byns marker.

I början av 1800-talet genomfördes skiftesreformerna i byn men lite olika för de olika gårdarna. Under
1700-talet hade gårdarna delats genom hemmansklyvning och för att effektivisera brukandet krävdes
skiften. Prästgården hade dock av naturliga skäl aldrig delats och genomgick därför inget skifte. 1806
genomfördes storskifte för den gård som kallades frälsehemmanet och laga skifte genomfördes för
frälsehemmanet och rusthållet 1833. Under tiden mellan dessa båda skiften drogs landsvägen om och
fick en ny sträckning genom byn. Hallingeberg var då en stor by med bebyggelse både öster och väster
om landsvägen.

Tiden efter laga skiftet innebar stora förändringar för jordbruket. Nya metoder och ny teknik ökade
produktionen. En åtgärd var de dikningsprojekt som genomfördes på flera platser i Tjust. I Hallingeberg
visar kartmaterialet från lantmäteriet att man först 1907–1908 arbetade med att öka avvattningen av
landskapet. Markerna utmed Hallingebergsån blev genom de här åtgärderna inte så utsatta för
översvämningar som tidigare och kunde börja brukas som åker. Det underlättades också av nya
jordbruksmaskiner. Markerna i högre lägen var ofta översållade med rösen, åkerholmar och andra
odlingshinder. På den ekonomiska kartan från 1940-talet finns det fortfarande gott om odlingshinder i
markerna. På den ekonomiska kartan från 1970-talet är nästan alla dessa holmar och rösen borta. På
grund av den goda tillgången på mark i Hallingeberg har jordbruket här alltid präglats av en storskalighet
men det sena 1900-talets mekaniserade jordbruk förtydligar det draget.

Vägar både på vatten och på land har varit en viktig faktor för huvudområdet. Kogaren, Halligebergån och
Långrammen utgör delar av ett större vattensystem som binder samman inlandet och skapar vägar ut till
kusten. Flottning av timmer var före biltrafikens genomslag en viktig verksamhet. Landvägarna är gamla.
Just här vid Hallingeberg möts flera vägar som binder samman området. Om vägarna eller kyrkplatsen
var först vet vi däremot inte. Den viktigaste vägen mellan Gamleby och Vimmerby har rätats ut och
förbättrats under åren. Den senaste större ombyggnaden gjordes 1964 då bland annat ny bro byggdes
över Hallingebergsån.
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Ekonomiska kartan från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet

 

Ekonomiska kartan från 1970-talet. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv så långt möjligt ska skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefulla bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Hallingeberg är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län 1995.

10. Vägen mellan Hallingeberg och Odensvi är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”
Värna vägen”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Kärnområde Hallingeberg kyrkby
Hallingebergs socken

Kärnområdet Hallingebergs kyrkby utgörs av kyrkplatsen med intilliggande bondby, villabebyggelse från
olika tider samt de stora kommunikationslederna genom byn i form av vägar och vattenleder.
Bebyggelsen är framförallt agrart präglad men med inslag av byggnader med olika funktioner typiska för
en kyrkplats.

Smedernas kyrkogård
En kyrkogård är en snabbkurs till en bygds historia. Titlar och gravvårdsmaterial berättar om människorna
som bott på platsen. Till Hallingebergs socken hörde Ankarsrums järnbruk. Smederna på bruket skapade
sina egna gravvårdar av sirligt smide. Personlig smak och yrkesskicklighet visades upp. Några av deras
vackra smidesvårdar står nu uppställa på Hallingebergs kyrkogård. Kyrkobesökarna från Ankarsrum och
andra avlägsna orter i socknen fick stalla sina hästar i den vackra kyrkstallslängan nära kyrkan. Var
vädret illa kunde de gå in i sockenstugan och värma sig eller beställa mat och dryck på gästgiveriet. Vid
kyrkplatsen byggdes också socknens första skola och med tiden öppnades affär. Allt för sockenbornas
bästa men också som service åt de resande på vägen mellan Vimmerby och Gamleby.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum sedan medeltiden med verksamheter som prästgård, skola,
sockenstuga, kyrkstallar och gästgiveri.

Byggnadstraditionen
Äldre agrar bebyggelse, varierad villabebyggelse från 1900-talet, verksamheter typiska
för en kyrkplats.

Klass 2

©Lantmäteriet

345



   Tjustbygden

Det brukade landskapet Uppodlad dalgång som brukats sedan förhistorisk tid.

Mötesplatser

Varje kyrkplats har ett kulturhistoriskt värde som sockencentrum med de institutioner och verksamheter
som brukar finnas i en sådan miljö. Här har sockenborna gemensamt byggt för att uppfylla lokala behov
och efterleva lagstadgade krav på service. Kyrkplatsen vid Hallingebergs kyrka är en miljö som rymmer
flera av de institutioner som förväntades finnas på en plats som denna till exempel kyrka, kyrkogård,
skolbyggnader från olika tider, sockenstuga och prästgård.

Kommunikationer är viktiga för kärnområdet Hallingeberg. På den här platsen möts flera vägar både på
land och vatten. Vattenvägarna var vägen in i landskapet för de människor som en gång i tiden befolkade
Tjust. Landsvägarna utvecklades efterhand som gårdar och gemensamma mötesplatser uppstod. De
vägar som möts vid Hallingeberg är gamla färdvägar som bundit samman socknens olika delar. De har
förändrats genom åren allt efter hur folk har rört sig i landskapet. De har också moderniserats och
förändrats för att passa nya sätt att resa. Vägen mellan Gamleby och Vimmerby är central för området.
Dess utveckling fram till idag, med bevarade rester av gamla dragningar, broar, rester av milstenar
(L1958:489, ej kulturhistorisk lämning), förekomsten av gästgiverier och annan service utgör en viktig del
av Hallingebergs historia. Vägen mellan Hallingeberg och Odensvi är en av de vägar som pekats ut i
projektet Värna vägar.

Byggnadstraditionen

Kyrkplatsens bebyggelse dateras från 1760-talet fram till mitten av 1900-talet. Den äldsta byggnaden är
kyrkan med sin omgivande kyrkogård. Redan under tidig medeltid fanns en kyrka på platsen. Den
nuvarande kyrkan stod klar 1760 och byggdes runt den medeltida. Förlagan till kyrkan gjordes av den
kände arkitekten Carl Hårleman men ritningarna upprättades av Jean Rehn och hela bygget bekostades
av den förmögna Anna Cederflycht, som då kyrkan byggdes var en av de rikaste personerna i Tjust.
Under 1800-talet etablerades fler och fler institutioner på kyrkplatserna. Någon gång under 1800-talet
byggdes den stora kyrkstallslängan söder om kyrkan i Hallingeberg. Den första folkskolan stod klar 1846.
Skolbyggnaden är idag borta men på grunden står ett privat bostadshus. En ny skolbyggnad stod klar
1954 sydväst om kyrkan. En sockenstuga, i nygotisk stil, stod klar 1876. Prästgården låg länge öster om
kyrkan, på den plats där sockenstugan idag ligger, men flyttades i början av 1800-talet till sin nuvarande
placering nordost om kyrkan. Vid kyrkplatsen fanns också gästgiveri fram till omkring år 1900 och 1890–
1954 handelsboden Bredablick. Eftersom alla dessa byggnader är från olika tider och byggda för olika
ändamål varierar stilarna. Husen är, med undantag av skolbyggnaden från 1950-talet som är av tegel,
uppförda av trä.

Vid Hallingeberg finns dels en äldre agrar bebyggelse, dels en villabebyggelse som växt fram under
1900-talet. De båda områdena visar dels på platsens historiska förankring, dels på en fas av 1900-talets
utveckling på landsbygden. Byn vid kyrkplatsen är troligen det medeltida byläget. Byn är en radby med
tomterna utlagda i nord-sydlig riktning. Mangårdarna låg i norr, något nedanför kyrkan på den högsta
punkten, och ladugårdarna i söder längre ner på sluttningen. Den här ordningen finns kvar idag men
antalet byggnader har med åren blivit färre. Månghussystemet där varje djurslag och syssla hade sitt hus
ersattes efter laga skiftet med stora sammanhängande ladugårdsbyggnader med flera funktioner. De är
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byggda i trä med regelstomme men med delar gjutna i betong. Taken är belagda med plåt eller tegel.
Mangårdsbyggnadernas ålder är mer skiftande, från tiden efter laga skifte fram till 1930-talet. Sadeltak
och en markerad entré med veranda och frontespis, på de äldsta husen troligen tillkommen senare, är
dock idag gemensamma drag. Materialet varierar mellan träpanel, reveterat och inklätt med tegel.
Färgsättningen skiftar mellan vitt, gult och rött. Det finns också flera olika typer av takmaterial.
Trädgårdarna är fortfarande stora och vid några av gårdarna finns rester av äldre anläggningar med
gångar och rabatter kvar. Ett av de före detta bostadshusen är idag hembygdsgård.

Nordost om kyrkplatsen vid vägen mot Älmarsrum ligger en samlad villabebyggelse som tillkommit under
1900-talet. De äldsta av dessa byggdes på 1920-talet och bildar en liten klunga där den gamla
vägkorsningen låg. De är av trä, klädda med röd, slamfärgsmålad locklistpanel, snickerier i vit oljefärg och
brutna tak belagda med tvåkupigt rött tegel. De omges fortfarande av trädgårdar med äldre fruktträd och
planteringar. Mellan 1940-talet och 1970-talet gjordes en satsning på bostäder och ett område planlades
med tomter. Här byggdes ett pensionärshem, en verkstad och några privata villor. De flesta tillkom under
1940–1950-talet. En modell från den här tiden är den symmetriska villan med valmat tak. Flera av dem
var troligen ursprungligen putsade i ljusa färger men är idag klädda med träpanel. De äldre tegeltaken har
ersatts av plegel och betongpannor. Öster om villabebyggelsen, en föregångare till den fastighet som
idag kallas Skogshyddan, finns i Fornsök en registrering av en sentida husgrund (L1958:1064 övrig
kulturhistorisk lämning).

Det brukade landskapet

Jordbrukslandskapet kring Hallingeberg präglas idag av ett modernt storskaligt brukande men det är ett
landskap som brukats under lång tid. Nära kärnområdet visar fynd av föremål och gravlämningar att
människor redan under sten – eller bronsåldern slog sig ner här för att ta tillvara på den goda marken
utmed Halligebergån. Spåren av äldre tiders brukande är borta men det historiskt sett öppna landskapet
med bebyggelse i kanterna är en viktig del av området karaktär

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1833 med kyrkplatsen och radbyn vid
Hallingeberg.

 

Hallingebergs kyrka med delar av den ovanligt fina samling av
smidesvårdar som finns vid kyrkan. Järnbruket i Ankarsrum som ligger inom
socknen gör sig påmint.
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Sockenstugan från 1876.

 

Kyrkstallarna i Hallingeberg, byggda någon gång under 1800- talet.

Mangårdar i kyrkbyn. Huset till höger är idag hembygdsgård.

 

Ladugårdar i kyrkbyn. Mellan byggnaderna skymtar en av mangårdarna
längre upp i sluttningen.
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Vägen mellan Gamleby och Vimmerby nordost om Hallingebergs kyrka.
Gården till vänster heter Kullen. Vid bebyggelsen till höger har tidigare
funnits bryggeri och mejeri.

 

Vägen Gamleby-Vimmerby genom Hallingeberg. Genom träden syns
kyrkstallets röda tegeltak i mitten av bilden.

Prästgården med flygelbyggnader.

 

Pensionärshemmet från 1950-talet.

Del av villaområdet öster om Älmarumsvägen.

 

Villaområdet öster om Älmarumsvägen.
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Villa från 1950-talet, symmetrisk och med valmat tak.
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Huvudområde Härnum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1uHvSG.

Huvudområde Härnum omfattar byn Härnum med omgivande marker. Bymiljön består av det
ursprungliga byläget, som fortfarande är byns centrum, utflyttade gårdar samt åker och
ängsmark i anslutning till bebyggelsen. Byn utgör ett exempel på en typisk bymiljö i norra
Tjusts inland.

Gårdar och torp i Härnum

Härnum ligger inte långt från Uknadalen och det bördiga jordbrukslandskap som är ett av
dalgångens utmärkande drag. Men vid Härnum har skogen tagit överhanden. In mot byn
öppnar sig landskapet med åkrar och betesmarker. Ett centrum i bymiljön är fortfarande tydligt
även om en studie av historiska kartor visar att Härnums by alltid haft sina ”satelliter” av
bebyggelse i landskapet. Torpet Kullen vid sjön Sjöände är en sådan plats en bit från byn.
Torpet fanns redan i slutet av 1600-talet och var byns båtsmanstorp. Bönderna i byn var
skyldiga att bygga ett torp, avsätta lite mark, livsmedel och en del tjänster för en båtsman.
Båtsmannen tjänstgjorde i flottan och böndernas åtaganden var en del av deras skatt till
staten. Båtsmanstorpen fick ofta ett namn som båtsmannen använde när han tjänstgjorde.
Jungfru var båtsmansnamnet på torpet vid Kullen. Till sjöss är jungfru en typ av block och
ordet syftade i det här sammanhanget på det och inte på en ung kvinna.

Innehåll:

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Härnums by (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Byn ligger i Norra Tjusts sprickdalslandskap men just vid Härnum är landskapet inte så dramatiskt
kuperat som på en del andra platser i närområdet. På höjdlägena i jordbrukslandskapet växer en del
lövträd, främst ek. I utkanten av jordbruksmarken går berget i dagen och tallskogen tar vid.

Härnum ligger inte vid något av de större vattenstråken eller någon av de större gamla vägar som
genomkorsar Västra Eds socken. Registreringar av fornlämningar är, i synnerhet i relation till andra
platser i närområdet, få till antalet. Flera av de registreringar som finns i byn är dock förhistoriska i form av
fynd som stenyxor (L1956:9723 och L1956:8812) och gravanordningar som stensättningar (L1955:435
och L1955:436). Dessa dateras troligen till sten- eller bronsålder. Ett mindre gravfält (L1956:8817) visar
att människor bott här redan under förhistorisk tid. Marken närmast gårdarna i byns centrum har troligen
brukats redan under den tiden. Av senare datum är två fångstgropar (L1955:1742 och L1955:458) som
troligen är från 1800-talet.

I bokverket Det medeltida Sverige anges första kända skriftliga belägg för byn Härnum till 1377. Då
överlät en man vid namn Erengisle Sunesson Båt jord i Härnum till den förmögne Bo Jonsson Grip.
Under 1400- och 1500-talet figurerade bönder från Härnum som faste på tinget. Någon gång under den
här tiden övergick jorden från att vara ägd av frälse till att 1544 vara ett skattehemman.
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Mantalslängder och kartor från 1600- och 1700-talet ger en bild av byns utveckling. Det enda
skattehemmanet kom under den här perioden att delas i fler och fler brukningsenheter genom
hemmansklyvning. Från de tre enheter som fanns 1660 till som mest fjorton 1810. Den äldsta kartan i
Lantmäteriets samling över Härnums by är daterad 1768 då storskifte genomfördes i byn. På
storskifteskartan ser man hur byns gårdsbebyggelse är fördelad på tre närliggande men ändå tydligt
åtskilda lägen. Vilket av dessa som varit det ursprungliga läget går inte att avgöra. Storskiftesförrättningen
verkar inte varit till belåtenhet utan gjordes delvis om 1803.

Under 1800-talet minskade antalet gårdar i byn. När laga skifte genomfördes 1864 fanns åtta
brukningsenheter i byn. På skifteskartan ser man att ett nytt gårdsläge etablerats öster om byn, på den
ekonomiska kartan från 1945 kallat för Oppgården. Gårdsläget utmed vägen mot söder har i stor sett
vuxit samman med ett mindre gårdsläge norr om vägen mot väster. På den ekonomiska kartan från 1945
kallas det gårdsläget för Mellangården medan gårdsläget ytterligare västerut kallas för Kullen på samma
karta. Efter laga skifte uppstod ytterligare tre utflyttade gårdslägen längre från byn.

En jämförelse av laga skifteskartan och ekonomen från 1945 visar att stora delar av byns åkermark var i
bruk redan 1864. På skifteskartan finns en hel del marker markerade som slåttermarker av olika kvalité
och som i de flesta andra byar har dessa slåttermarker omvandlats till åker under 1900-talets första hälft
bland annat genom utdikning.

Under 1800-talets andra hälft etablerades också flera torp och lägenheter på byns marker. Detta var ett
sätt att lösa bostadsfrågan för en växande befolkning. Ett av dessa torp, kallat Kullen (samma namn som
en av gårdarna) söder om Borgsjön hade dock en längre historia. Det var byns båtsmanstorp som funnits
här sedan 1680-talet. Båtsmannen hade under många år tillnamnet Jungfru.

Under 1900-talet följde byn utvecklingen för den svenska landsbygden. Färre bostadshus var bebodda än
tidigare men under senare år har en ny familj flyttat in i byn. Åkermarken i Härnum brukas fortfarande till
stor del men en del av de slåttervallar som omvandlades till åkermark i slutet av 1800-talet har övergivits
och här växer idag skog.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1768. Områdena markerade med lila är de
tre olika lägena för byns bebyggelse vid den här tiden. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1864. Bebyggelsen vid vägkorsningen har
utkristalliserats som byns centrum. Här finns antydan till en radbystruktur
men idag utgör inte byn något pedagogiskt bra exempel på denna typ av
bystuktur. Källa: Lantmäteriet.
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Ekonomiska kartan över Härnum från 1945. Källa: Lantmäteriet.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Härnum är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Härnums by
Västra Eds socken

Kärnområdet Härnum utgörs av centrum för byns bebyggelse utmed vägarna samt omkringliggande åker
och betesmark.

Laga skiftets landsbygdsbebyggelse

Grusvägar slingrar sig fram genom Härnum. Gårdarna ligger med ekonomibyggnaderna samlade.
Bostadshus och ladugårdar har genom åren ofta moderniserats för att möta nya krav. Men det finns ofta
en del kvar som förblir orört. I Härnum finns flera välbevarade bostadshus och ekonomibyggnader.
Byggnadstekniker som timring och skiftesverk är fortfarande synliga. I dag uppfattar vi teknikerna som
ålderdomliga men husen är inte så gamla – de flesta uppfördes vid laga skiftets tid i mitten av 1800-talet.
Ett annat drag som vi i dag uppfattar som typiskt för landsbygdens bebyggelse är de slamfärgsmålade
röda husen med vita knutar, fönster och andra snickerier. Traditionen att måla husen på det sättet blev
också allmänt utbredd vid mitten av 1800-talet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Bymiljö med en blandad bebyggelse från tiden efter laga skifte fram till tidigt 1900-tal.

Det brukade landskapet Småskaligt åkerlandskap och slingrande vägar.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

I Härnum finns en traditionell agrar bebyggelse med mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader av
varierande ålder och utformning.

Bebyggelselägena har, som tidigare visats i huvudområdesbeskrivningen, till stor del vuxit fram redan
före storskiftet. Vilket av de tre lägena som är det ursprungliga, medeltida läget har dock inte gått att
avgöra.

I de gamla bylägena finns byggnader som kan vara uppförda före laga skifte. Flera av bostadshusen har
dock genomgått kraftiga renoveringar och ombyggnader under senare tid. Några av de äldsta
bostadshusen har kvar sina fasader med rödfärgad locklistpanel och vita snickerier. Bland de modernare
bostadshusen och de renoverade exemplen finns till exempel puts och fasadtegel av kalksand. Samtliga
har sadeltak och en majoritet av bostadshusens tak är belagda med en- eller tvåkupigt lertegel.

Ekonomibyggnaderna är generellt sett välbevarade. De flesta av dem är troligen uppförda under 1800-
talets andra hälft med undantag för både äldre och yngre exempel. Även ekonomibyggnaderna har i flera
fall rödmålade locklistpaneler och vita snickerier, men det finns också exempel på timring, skiftesverk och
lockpaneler. Även på ekonomibyggnadernas sadeltak ligger i flera fall fortfarande en- eller tvåkupigt
lertegel, men här har också korrugerad plåt i olika kulörer använts.

I trädgårdarna som omger mangårdsbyggnaderna växer i flera fall större lövträd bland annat lönnar,
kastanjer och askar, samt äldre fruktträd.

Det brukade landskapet

Byn ligger vid en mindre vägkorsning i ett öppet åkerlandskap. Åkrarna är relativt stora men bryts upp av
åkerholmar där berget går i dagen. I zonerna mellan åker och skog finns ibland band av betesmarker.
Dessa avbrott i det öppna åkerlandskapet ger ett ålderdomligt intryck.

Genom byns centrum går en väg i öst-västlig riktning med angörande väg från söder. De slingrande
grusvägarna är idag en viktig del av byns karaktär.
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Härnums by från öster. Den slingrande grusvägen går förbi den grå
mangårdsbyggnaden till Oppgården och vidare fram till byns
trevägskorsning.

 

Vägen fram till byn från söder. Till vänster i bilden syns bebyggelsen på
torpet Marieberg.

Ekonomibyggnader i byns södra del.

 

Gården Kullen som är ett av de tre gamla bebyggelselägena i byn.

Loge i skiftesverksteknik.

 

Timrad ekonomibyggnad, delvis med lockpanel.
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Huvudområde Helgerum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/XCz0G.

Huvudområdet Helgerum omfattar ytmässigt ett område som sträcker sig från Rumma gård i
sydväst till väg 790 i nordost. Huvudområdet innehåller ett kärnområde som omfattar de
centrala delarna av Helgerums säteri.

Helgerum hemvist för Tjusts kända välgörarinna

Västervik är känt för sina herrgårdar och stora gårdar. Många av dem ligger norr om
Västervik, i det bördiga jordbrukslandskapet kring Gamleby. Men Helgerum, en av de mest
kända herrgårdarna, ligger söder om Västervik. Flera av Helgerums ägare gjorde sig kända i
trakten. Den mest omtalade är Anna Cederflycht som ägde Helgerum under 1700-talets första
hälft. Genom arv var hon en av Sveriges rikaste personer vid den tiden. När hennes ende son
hade dött, fanns inga nära familjemedlemmar kvar i livet. Hon donerade därför stora summor
pengar till olika välgörande ändamål bland annat till det Cederflychtska fattighuset i Västervik
och bygget av en ny kyrka i Hallingeberg. På det viset lever Helgerums ägarinna kvar i
Västerviksbornas medvetande än i dag.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

©Lantmäteriet
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Kärnområde Helgerums slott (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Landskapet kring Helgerum utgörs av den kustnära tjustbygden karakteristiskt sprickdalslandskap. Den
kuperade terrängen har långsträckta åkrar i låglänta delar mellan trädbeväxta bergsryggar. Väster om
Helgerums ström är landskapet mindre kuperat. På ett höjdläge ligger gården Rumma som en gång var
modergård till Helgerum. Godset ligger vid vattenleden mellan Gölpan och Landviken. Vid Helgerum och
den där utanför liggande Gåsfjärden möter land Östersjön och ett stort antal skärgårdsöar.

Odlings- och betesmarker har brukats under lång tid. På den äldsta bevarade kartan från 1788 ser man
att dagens odlingsområden överensstämmer med dåtidens. Dalgångarna var ofta vattensjuka och den
största förändringen är att delar av marken dikats ut med tiden och marken förbättras från slåtter- till
odlingsmark. De ekonomiska kartorna från 1940- och 1970-talet visar hur gårdens marker förändrats
under 1900-talet fram till idag. De blötaste och mest avlägsna markerna har lagts igen. Åkrar har också ”
rundats av” för att underlätta för dagens stora maskiner.

Helgerum och Rumma tillhörde under medeltiden Gladhammars rättardöme som tillhörde ett dekanat
under Linköpings domkyrka. Dekanatet var regalt, det vill säga tillhörde kungen, och dekanen utsågs av
kungen. Det ska ha instiftats i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet, möjligen av kung Svantepolk
Knutsson, som dog 1310. När gårdarna i Helgerum och Rumma etablerades är inte känt. Först 1429 finns
gården i Rumma omtalad i det medeltida skriftliga materialet. En Peter i Rumma uppträder då som faste
på häradstinget.

När Gustav Vasa genomförde reformationen drogs delar av dekanatets gods i Gladhammar in till kronan.
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Det gällde bland annat Rumma och Helgerum. Rumma förlänades 1543 åt fogden Bengt Småsven.
Helgerum omnämns i det skriftliga materialet första gången 1543-44 och tillhörde då ”sågebyggare”
Henrik Munk.

Vid den här tiden är Rumma den större av gårdarna. 1560 har gården åker till 6 tunnor, äng till 31 lass hö,
gott mulbete, god timmerskog, gott fiskevatten i saltsjön samt tre notvarp medan Helgerum har åker till
två tunnor, äng till 17 lass hö, gott mulbete, god timmerskog och näverskog, gott fiske i saltsjön samt en
notvarp. De 31 lassen med hö indikerar att boskapsuppfödning varit bärande på Rumma. Inte oväntat har
fisket också en viktig roll för båda gårdarna.

År 1562 sålde Erik XIV nästan hela Gladhammars rättardöme till den franske äventyraren Charles de
Mornay. De Mornay kom att tjäna även Johan III men svek honom och deltog i planerna på att befria Erik
XIV. När det uppdagades dömdes han till döden och avrättades i Stockholm. Under de Mornays tid
instiftades säterier med gårdarna i Rumma, Helgerum, Stenbo och Äskestock som olika sätesgårdar.
Godsinnehavet drogs in till kronan men hans änka Anna Trolle och sonen Johan de Mornay återfick det
mesta av det. Sonen dog tidigt och Anna Trolle kom att ensam ta över godsinnehavet. Under hennes tid
startades tegelbruk vid Grop och ett skeppsvarv vid Helgerum. Under Anna Trolles tid som ägare verkar
också Helgerum har tagit över rollen som huvudgård från Rumma. I Älvsborgs lösen räknas gårdar upp
som sägs ligga under Helgerums rå och rör, inte under Rumma. Under 1600-talet förstärktes Helgerums
roll som huvudgård. Rumma blev en ladugård, alltså ett jordbruk, under Helgerum, Stenbo degraderades
till ett torp och Äskestock upphörde som egen gård.

När Anna Trolle dog hamnade Helgerum och Rumma genom lottning i systerdottern Kristina Bååts ägo.
Hon var gift med Bengt Göransson Sparre och godset ärvdes av deras söner. Åren innan sonen Bengt
Sparre dog kom Helgerum att reduceras till ett kronosäteri. Den förmögne Västerviksborgaren och
bruksägaren Hans Andersson kom istället att genom köp och byten ta över Helgerumsgodset. Efter Hans
Anderssons död ärvdes Helgerum av döttrarna Catharina och Anna Cederflycht. Catharina dog tidigt
liksom Annas make och son. Kvar fanns Anna Cederflycht som genom arvet efter fadern och maken kom
att bli en av de mest förmögna personerna i landet. Hon har bland annat donerat det Cederflychtska
fattighuset till Västerviks stad.

Efter Anna Cederflycht ärvdes en stor del av hennes godsinnehav av halvsystersonen Peter Christopher
Cederbaum. Det var han som lät bygga den nuvarande huvudbyggnaden på Helgerum. Men det var
framförallt bergsbruket och andra verksamheter som intresserade Cederbaum som också ägde
Ankarsrums bruk, Gladhammars gruvor, Solstads gruva med mera. Han återupptog skeppsbyggeriet på
Helgerum som legat nere samt startade garveri i Helgerum, pappersbruk i Gölpa där det sedan tidigare
fanns såg, och knipphammare vid Tovehult.

Efter Cederbaum fick godset åter en kvinnlig ägare, den genom arvet mycket förmögna Emerentia
Bäckerström, gift med kyrkoherden i Ljungby socken, söder om Kalmar. Efter hennes tid som ägare
avlöste Eric Gabriel Leijonhuvud och Per Hammarskjöld varandra innan Carl Raab köpte godset 1842.
Raab var under sin tid en av landets största godsägare och återuppväckte äldre verksamheter på godset
som tegelbruket i Grop och garveriet i Tovehult. Han startade också en tändsticksfabrik i Tovehult, men
denna var bara verksam under några år.

År 1905 sålde familjen Raab Helgerum och därefter kom flera olika ägare att avlösa varandra. 1924
såldes det mesta av marken ifrån godset, bara 35 hektar park blev kvar. Ett färgstarkt ägarpar var den
svenske sjukgymnasten Charles Cahir och hans amerikanska hustru operasångerskan Sara-Jane Layton
Walker. Paret köpte Helgerum och bekostade omfattande reparationer. När de skilde sig lämnades
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Helgerum åt STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) Man använde en tid Helgerum som
vilohem för tonsättare men sålde det 1945 till Kalmar läns Köpmannaförbund, som kom att driva gården
som pensionat. Den verksamheten drevs vidare av de driftiga ägarna Sven och Kerstin Wahlqvist.
Förutom pensionat hade man festlokal och ett kapell för vigslar. De drev verksamheten fram till 1970-
talet. Därefter blev gården deras privatbostad. Nya ägare har tagit över och Helgerum är än idag en privat
bostad.

Rumma blev åter en gård 1845 men tillhörde då fortfarande Helgerum. Så förblev det fram till 1924 då
den såldes. Gården är belägen på en höjd med huvudbyggnad, magasin och flera andra
ekonomibyggnader väster om Helgerum där vägen följer den gamla sträckningen. Rumma gård består av
en falu rödfärgad huvudbyggnad i två våningar med vind och har ett halvvalmat tak på takåsar. Stommen
är av knuttimmer och panelad. Huset står på stengrund. Byggnadsherre och byggnadsår för Rumma gård
är inte känt men bostadshuset kan vara från 1700-talets andra hälft.

Grusvägen mellan Helgerum och Rumma följer den gamla sträckningen.
Den småkuperade miljön har höga kultur och naturvärden.

 

Huvudbyggnaden på Rumma gård är välbevarad och den är sannolikt
uppförd under 1700-talets andra hälft.

Gårdsbebyggelsen på Rumma gård består både av senare uppförda
byggnader och en del äldre bebyggelse.

 

Gräsytan i förgrunden var i äldre tid Helgerums gårds väl tilltagna
köksträdgård kallat trädgårdgärdet. Vagnsboden i bildens bakgrund utgör
platsen där Helgerums ekonomibyggnader en gång låg, kallat ”Gamle
gården”. I ett tidigare skede före 1700- talets mitt låg även gårdens
huvudbyggnad här.
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I bakgrunden en före detta tjänstebostad för trädgårdsmästaren på
Helgerum. I förgrunden sommarstugebebyggelse från sen tid.

 

En före detta arbetarbostad under Helgerum.

Bevarat magasin som ligger i nära anslutning till ”Gamle gården”.

 

Vagnboden utgör idag platsen där Helgerums ekonomibyggnader en gång
låg, kallat ”Gamle gården”. I ett tidigare skede, före 1700- talets mitt, låg
även gårdens huvudbyggnad här.

Karta över Helgerums slott/säteri år 1791. Källa: Kalmar läns museum.
Kartan har norr åt höger och söder åt vänster. Mitt i bilden ser man
Helgerumsström. Under Helgerums ström syns slottsanläggningen. Till
vänster är platsen för varvet och det idag försvunna ladugårdsläget
markerat.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Helgerums slott har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Helgerum är värderat  som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län –  Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Helgerums slott
Västrums socken

Kärnområdet Helgerum består av Helgerums slott vid Helgerumsströmmen. I anslutning till strömmen
finns ett antal byggnader som inrymt verksamheter som varit knutna till slottet och därigenom är en viktig
del av miljön.

Gruvmagnatens hem med plats för samlingar och laboratorium
Peter Christoffer Cederbaum gav Helgerum det utseende det har än i dag. Han var halvsysterson till
Anna Cederflycht och hade därför fått ärva herrgården. Peter Christoffer ägde gruvor och bruk runt om i
Tjust. Hans intresse för bergarter och mineraler ledde till att han inrättade rum för sina stora samlingar
och ett laboratorium där han kunde genomföra olika experiment och prover. Huset i rokokostil ritades av
arkitekten Carl Henrik König. Kring mangården fanns såväl nya som gamla ekonomibyggnader med olika
funktioner och verksamheter. Många av dem är rivna men utmed vattendraget mellan Gölpan och
Landviken finns några av dem kvar. I området kring mangårdsbyggnaden finns också spår av den
parkanläggning som en gång fanns här.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
En av Kalmar läns mest kända herrgårdar med flera kända ägare. Slottsbyggnad från
1700-talets mitt.

Byggnadstraditionen
Helgerums slott är byggnadsminnesförklarat. De olika stilepoker som avspeglas i
Helgerums bebyggelse är främst rokoko men även kvardröjande former av senbarock.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Herrgårdsbygden

Helgerums långa och skiftande historia med flera för bygden mycket kända ägare gör gården till en viktig
plats inte bara i den lokal historien i Västrums socken utan för hela Kalmar län. Med utgångspunkt från
Helgerum har verksamheter startats och drivits i bygden. Det gör Helgerum till ett nav som påverkat ett
stort omland. Gården har som visats i huvudområdesbeskrivningen varit hemvist för flera personer som
på olika sätt haft ett stort inflytande och satt avtryck i länets historia. Det gäller inte minst två av de
kvinnor som ägt godset – Anna Cederflycht och Emerentia Bäckström. Mellan dessa båda framträdande
damer ägdes gården av Annas halvsysterson Peter Christoffer Cederbaum. Han var under 1700- talet
den störste gods- och bruksmagnaten i Kalmar län under 1700-talet. Det var han som under åren 1753-
1756 lät bygga den nuvarande huvudbyggnaden på Helgerum.

Byggnadstraditionen

Helgerums slott är skyddat som byggnadsminne. Miljön kring slottet har, trots avsaknaden av vissa av
gårdens ekonomibyggnader, höga kulturhistoriska värden.

På 1700-talet byggdes den nya herrgårdsbyggnaden i ett nytt läge intill Helgerumsströmmen. Genom
omfattande sprängningar skapades en bergshylla eller terrass på vilket det nya stenhuset uppfördes.
Läget för byggnaden blev där med högt och med en fin utsikt över viken. Placeringen är mycket
medveten och ett tidigt exempel på att den dramatiska naturen uppskattades och stod för ett
skönhetsvärde i sig. Helgerum är en 1700-talsanläggning som är ett mycket bra och tydligt exempel på
en herrgårdsmiljö från mitten av 1700-talet. Det olika stilepoker som avspeglas i Helgerums bebyggelse
är främst rokoko men även kvardröjande former av senbarock. Av ekonomibyggnaderna utmärker sig
stallbyggnaden och bränneriet, som båda är exteriört välbevarade.

”Helgerum ett litet franskt lantslott i rokoko överflyttat i genuin svensk miljö” - så sammanfattar
landsantikvarien Manne Hofrén Helgerums gårdskomplex som allt sedan 1900-talet kallats just för slott.
Förebilden för tidens arkitektur i Sverige var den franska rokokon. Det var i samband med att Stockholms
slott började inredas 1732 med hjälp av arkitekten Carl Hårleman och konstnärer från Frankrike som
barocken så småningom övergick till rokokon. Mot slutet av 1700-talet riktades åter blickarna mot Italien
och den stramare nyklassicismen blev mode.

Det tre våningar höga stenhuset, som med stor sannolikhet är ritat av arkitekten Carl Henrik König, är
täckt av ett valmat tak med fall åt alla sidorna. På en låg bottenvåning följer mellanvåningen som är den
egentliga bostadsvåningen och överst en låg gästvåning. Exteriören präglas av rokokons ideal med en
rusticerad bottenvåning där själva putsrustiken är diskret och underordnad helheten. Det stora
helvalmade taket pryds mot gården av ett tympanonfält. Mot sjön har byggnaden en halvcirkelformad
utbyggnad. Entrén mot gårdssidan ligger i markplan. Interiören präglas av både barock och rokoko. Den
runda musiksalongen i två plan har många stildrag från senbarocken med sin grönmålade,
stenimiterande, helboaserade inredning och de kraftiga balusterdockorna kring den runda balkongen. Ett
drag från rokokon är de lite lekfulla blindfönstren som vetter in mot rummet med målade rosaskimrande
moln.

Ut mot sjön på terrassen återfinns två paviljonger vars ursprungliga användning gör dem unika. Det var
Cederbaum själv som lät inreda den norra till laboratorium och den södra till förvaring av bergsrådets
mineraliesamling. Cederbaum var på många sätt ett barn av sin tid. Att undersöka och katalogisera
presumtiva naturtillgångar låg i tiden samt att starta tillverkning av konsumtionsvaror i Sverige för att
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minska importen. Cederbaum startade bland annat ett garveri och ett pappersbruk i Gölpa som var i drift
ända till 1911, men var även delaktig i gruvnäringen.

På gårdssidan återfinns två flyglar som är anslutna till huvudbyggnaden. Ursprungligen hade
anläggningen två fristående flyglar men de revs på 1840-talet då de anslutande flyglarna tillkom.

Längre norr ut längs den raka uppfarten ligger stallbyggnaden med tillhörande kuskbostad. Till
anläggningen hörde även ett bränneri som låg på andra sidan Helgerumsströmmen. Byggnaden finns
kvar idag. I nära anslutning till uppfarten, lite norr ut ligger byggnaden Älvkullen som länge var värdshus
och sedan handelsbod. Byggnaden är idag en privatbostad.

Ladugårdsbyggnaderna till Helgerum är inte bevarade. En vagnsbod och en bodbyggnad ligger idag där
ekonomibyggnaderna tidigare fanns. In på 1980-talet fanns delar av de gamla ladugårdsbyggnaderna
bevarade. De låg samlade i en fyrkant som kan iakttas på den ekonomisk kartan från 1940-talet men de
finns inte kvar 2018.

Helgerums huvudbyggnad är uppförd i tegel på 1750-talet och är ett
välbevarat exempel på rokokoarkitektur.

 

Stallet på Helgerum har nyligen renoverats exteriört.
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Denna trappa intill huvudbyggnaden leder till det som en gång var en park
med utsiktstorn nordost om huvudbyggnaden på Helgerum.

 

På andra sidan Helgerumsströmmen ligger en byggnad som kallas ”
bränneriet”. Den var brännvinsbränneri och ingick i gårdsbebyggelsen på
Helgerum.

Utsnitt ur karta från 1788 som visar Rumma till vänster och Helgerum till
höger. Källa: Lantmäteriet
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Huvudområde Hjorted
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/WWumW.

Huvudområde Hjorteds samhälle omfattar tätortsbebyggelsen i Hjorted. Området sträcker sig
från Hjorteds säteri i norr till hembygdsparken i söder. Österut är huvudområdet utsträckt för
att omfatta Kvarnbron med spåren av kvarnmiljö.

Kyrkplatsen som blev ett samhälle

De som byggde den första kyrkan i Hjorted valde platsen på höjden med omsorg. Den första
kyrkan låg på samma plats som den nuvarande, på norra sidan av sjön Hjorten med god
utsikt över sjö och stränder. Platsen för en kyrka utvecklas ibland till ett litet samhälle men ofta
är det något mer än själva kyrkplatsen som ska till. Ofta är det en industri men i Hjorteds fall
är det vägarna. Mitt i byn möts flera av inlandets viktiga vägförbindelser. Ett centrum växte
fram i korsningen och villor byggdes utmed vägarna. Hjorted blev ett av 1900-talets alla
småsamhällen som växte fram på landsbygden och som bidrog till att service och nyheter av
olika slag kunde erbjudas även utanför de större städerna.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hjorteds centrum (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Hjorteds socken utgör den sydvästra delen av Västerviks kommun. Det norra sprickdalslandskapet
domineras här av skogsmark med smala odlingsområden i dalgångarna. I flera fall utgörs också dalarna
av sjöar och vattenleder som bildar ett sammanhängande nätverk genom vilket man kan nå från inlandet
till kusten. Det här nätverket har använts för transporter av såväl människor som gods. Inte minst
flottningen av timmer har varit en viktig verksamhet som betytt inkomster för skogsbygdens befolkning.

Inom huvudområdet Hjorted finns nordväst om kyrkan några få bronsålderslämningar i form av två
gravfält (L 1958: 791 och L1958:6146) med rösen och stensättningar, en stensättning (L1958:790), en
grav markerad med ett stenblock (L1958:789) samt en registrerad övrig kulturhistorisk lämning i form av
ett röse (L1958:712). Lämningarna är troligen från bronsålder eller yngre järnålder. De visar på områdets
långa kontinuitet som en plats där människor har levt.

Under medeltiden fanns tre frälsehemman, varav en var en sätesgård, samt ett kyrkohemman.
Sätesgården förefaller då ha kallats Hjortö. Flera av de adelssläkter som ägt gårdar i Tjust och på andra
platser i landet har också ägt gårdarna i Hjorted, till exempel Ivar Axelsson Tott och Magdalena
Karlsdotter Bonde. Någon gång före 1571 blir sätesgården ett säteri. Ägare var då Christer Larsson
Hjortöätten. Säteriet har bestått in i våra dagar och utgör ännu en större jordbruksfastighet.
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Under medeltiden byggs socknens första kyrka och därmed etableras Hjorted på allvar som ett centrum
för bygden. Bygget av kyrka innebar att viktiga funktioner kom att samlas till orten så som prästgård,
nuvarande byggd är från 1814, sockenstuga och med tiden också skola och fattigstuga. Den första
kyrkan som byggdes var av trä och kom att fungera som sockenkyrka fram till 1700-talets andra hälft. År
1749 konstaterade man att den var ”bygd af ekewärke, som står rätt upp och ned och som på endne
syllorna är aldeles förmultnad, att den vid minsta rubbning torde falla öfverända”. En ny kyrka av sten
byggdes och denna stod klar 1780.

Många sockenscentrum stannade vid en bebyggelse kopplad till gemensam service som skola och
prästgård men Hjorted kom att utvecklas till ett mindre samhälle. En viktig anledning var
kommunikationer. Den långsträckta sjön Hjorten var en kommunikationsled som före biltrafiken varit viktig
för de boende i socknen. Men även landförbindelser som passerade genom Hjorted hade betydelse. I
Hjorted möts vägar från fyra väderstreck och orten är en knutpunkt för kommunikationer i inlandet. Fram
till 1800-talet var Kvarnbron nordost om samhället den viktigaste förbindelseleden. Vägen söderut, med
bro över sjön Hjorten, Sundsbron, var då bara tillgänglig för ridande och gående men under 1800-talet
kom Sundsbron att byggas om och överta rollen som den viktigaste vägförbindelsen söderut.

Kvarnbrons byggnadstid är inte känd men bron är byggd av kilad sten som inte bearbetats mer än vad
som behövts. Det indikerar att den har en hög ålder. Vid den broinventering som länsmuseet utförde
1981–82 klassades bron i högsta klass vad gäller kulturhistoriskt värde. Kvarnbron går över den smala
vattenförbindelsen mellan sjön Hjorten och Mjösjön. Detta har varit en av flottningslederna ut till kusten.
År 1905 fanns kvarn och såg med snickerifabrik på platsen. Man ska främst ha tillverkat lådämnen till
Tändsticksfabriken i Västervik. År 1949 brann sågen ner och återuppbyggdes inte. Vid den tiden hade
såväl kvarnverksamheten som flottningen spelat ut sin roll och platsen förlorade sin betydelse. Bron är
registrerad som fornlämning (L1958:6225) och kvarnen som en övrig kulturhistorisk lämning
(L1958:5929).

När Sundsbron övertog rollen som den viktigaste transportleden söderut blev det början på en ny
utveckling för sockencentrat. Affärer och verksamheter startades och bostadsbebyggelsen växte sakta
fram kring korsningen. Den ekonomiska kartan från 1943 visar ett mindre antal fastigheter kring
fyrvägskorsningen men redan ett par år senare har bilden förändrats. Uppgifter från bokverket Sveriges
Bebyggelse samt flygbilder från 1950-talet visar att Hjorted då raskt växte. Man byggde framförallt utmed
Ankarsrumsvägen och Lövtomtavägen. De flesta av husen är mindre villor, typiska för traditionella
egnahems-områden från den här tiden, men det finns också några större funkishus, varav en del haft
flera lägenheter. Flera av husen har kvar sina putsade fasader och några har också en grov puts, gärna
med någon form av mönster, så kallad Västerviksrevetering som är typiskt för trakten. På flygfoton från
1950-talet ser man också hur varje markstycke tagits till vara i samhället med trädgårdsodlingar och
fruktträd. Åren efter krigsslutet var fortfarande självhushållningen stark och att ha egna potatisland och
odlingar av grönsaker, frukt och bär var en självklarhet.

Under 1950- och 60-talet tillkom ny bebyggelse söder om centralskolan utmed Bokgatan, Skolvägen och
Päronvägen i för tiden typisk stil med putsade eller tegelklädda fasader, med svarta betongpannor på
taken och garage i källarplan. Även utmed Prästgårdsvägen byggdes ett mindre antal villor vid den här
tiden med varierande material och utformning. Mellan Prästgårdsvägen och Skolvägen byggdes på 1960-
talet tre putsade flerfamiljshus. Samhällets expansion fortsatte under 1970-talet då ny bebyggelse tillkom
utmed Sahultsvägen och västra delen av Rosvägen. Även i söder, på Himalajas sluttning utmed
Himalajavägen, byggdes en del villor men den ekonomiska kartan från 1978 avslöjar att enstaka tomter i
det området inte var bebyggda vid den tiden. I områdena från 1970-talet ser man flera för tiden typiska
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stildrag så som höga sadeltak med takfoten lång nerdragen över fasaden, svarta betongpannor, träpanel
och joddlarbalkonger.

Fram till 1970-talet växte också en bebyggelse fram utmed Falsterbovägen nordost om samhället.
Bebyggelsen här är tidsmässigt blandad. Den består främst av villor men här finns också Hjorteds
brandstation samt två byggnader med marklägenheter. Eftersom byggnaderna är från olika tider varierar
material och utförande.

Ett av de senaste tillskotten i samhället är de lägenheter i markplan som byggdes på 1980-talet utmed
Skolvägen, söder om 1960-talets flerfamiljshus.

Flygbild över Hjorted år 1950. I förgrunden den nya Centralskolan. Till
vänster mitt i bilden prästgården och över prästgården syns den nya
bebyggelsen utmed Ankarsrumsvägen. Källa: Kalmar läns museums
samlingar.

 

Hjorted från norr, flygfoto från 1959. I förgrunden Hjorteds handelsträdgård
som finns kvar än idag. Diagonalt genom bilden går Ankarsrumsvägen.
Källa: Kalmar läns museums samlingar.

1950-tal i korsningen Bokgatan-Pärongatan.

 

Servicelägenheter från 1980-talet samsas med 1960-talets flerfamiljshus
utmed Skolvägen.
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Foto taget från Totebovägen mot nordost. Den stora tegelbyggnaden är det
före detta mejeriet, idag Betel.

 

Sahultsvägen med tidstypisk 1940-tals villa till höger och 1970-tal med
joddlarbalkong till vänster.

Exempel på större bostadshus i funkisstil från 1940-talet som inrymt flera
lägenheter.

 

Villa i egnahemsstil från 1940-talet. Ett bevarat exempel på den för området
så typiskt Västerviksreveteringen.

Kvarnbron med sitt ålderdomliga stenvalv

 

Den ekonomiska kartan från 1943. Två kartblad har lagts samman, därav
den vita linjen mitt i bilden.
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Den ekonomiska kartan från 1943. Två kartblad har lagts samman, därav
den vita linjen mitt i bilden.

378



Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Falsterbovägen från Hjorted och mot nordost är utpekad som en värdefull vägmiljö inom
projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

10. En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL
8 kap 13 §), bör utföras.
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Kärnområde Hjorteds centrum
Hjorteds socken

Kärnområdet Hjorteds sockencentrum utgörs av de centrala delarna av samhället Hjorted, med vägar,
bro, offentlig service och privata bostäder. Blandningen av byggnader för service och boende från olika
tider berättar om samhällets utveckling framförallt under 1900-talet.

Hjorteds centrum – där vägarna möts

Hjorteds centrum ligger där vägarna möts. Här blandas byggnader från olika tider och med olika
funktioner. Äldst är kyrkan med tydliga drag från sent 1700-tal. Prästgården från 1800- talet är försedd
med intressanta lokala drag som bågformade lunettfönster och fönster utan foder. Kring vägkorsningen
etablerades affärsrörelser, bank, mejeri och kvarn. I några av byggnaderna anar man ambitionen att visa
upp det växande samhällets framåtanda och  framtidstro. Man har sneglat på städernas stenpalats från
tidigt 1900-tal och försökt att efterlikna dem. Här finns också skolan från 1950-talet. De strama
byggnaderna med fasader klädda med gult tegel är mycket typiska för sin tid, liksom det lilla
villasamhället söder om skolan från samma årtionde. En del av villorna byggdes som lärarbostäder. Bilen
började bli var mans egendom och garage i källaren eller som en vidhängande byggnadsdel var en
självklarhet.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Knutpunkt vid vattenled som under medeltiden blev sockencentrum. Vägkorsning, bro,
kyrka, skola, affär, bank, mejeri, vårdhem, prästgård med mera.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen Bebyggelse från sent 1700-tal (kyrkan) till 1970-tal. För området typiska stildrag som
Västerviksrevetering, svängda lunettfönster och avsaknad av fönsterfoder.

Mötesplatser

Hjorted har sedan medeltiden varit socknens centrum. Kring de viktiga kommunikationslederna sjön
Hjorten, Sundsbron och vägkorsningen har samhället Hjorted utvecklats. Här har offentliga funktioner
som kyrka, kyrkogård, prästgård, skola och med tiden affärer, bank med mera etablerats.

Gravanläggningar nordväst om samhället vittnar om att läget vid sjön var attraktivt. Platsen där Hjorteds
första kyrka byggdes under medeltiden var ett strategiskt läge med goda väg- och vattenförbindelser åt
olika håll. Rollen som sockencentrum stärktes ytterligare när Sundsbron under 1800-talet blev den
viktigaste förbindelselänken söderut.

I anslutning till kyrkan fanns tidigare funktioner som fattigstuga och sockenstuga. Dessa är idag borta.
Andra verksamheter typiska för ett sockencentrum finns dock kvar. Det gäller till exempel prästgården och
skolbyggnader från olika tider. Prästgården är belägen väster om kyrkplatsen, lite för sig själv i samhällets
västra utkant.

Den första kyrkskolan i Hjorted var en träbyggnad som uppfördes 1846. Skolan låg nära kyrkan men kom
att ligga i vägen när vägen från söder drogs om i slutet av 1890-talet. Ett nytt skolhus byggdes då, idag
församlingshem. Den gamla skolan hade använts i ca 50 år och även det nya skolhuset kom att ha
funktionen som skola i 50 år. Hjorteds utveckling och den ökande befolkningen i samhället gjorde att man
1953 byggde en ny centralskola väster om kyrkan. Till centralskolan hörde också tre tidstypiska
lärarbostäder byggda strax söder om den nya skolbyggnaden.

En verksamhet som under flera år kom att sätta sin prägel på samhället och göra Hjorted känt utanför
sockengränsen var Institutet för dövstumma som grundades 1863 av dåvarande kyrkoherden Johan
Östberg. Pengar samlades in nationellt och medlen höll igång verksamheten fram till 1910. Verksamheten
bedrevs i en större byggnad öster om kyrkan som byggdes med hjälp av donationer. När verksamheten
för dövstumma lades ner köptes anläggningen av Kalmar läns norra landsting som öppnade ett hem för
kroniskt sjuka. Den gamla institutionsbyggnaden är idag riven men 1965 uppfördes Nynäsgården som
idag är ett äldreboende med lägenheter. Hjorted har alltså en mer är 150 år lång tradition av att vara en
plats för vård och omsorg.

Inom kärnområdet finns också ett antal byggnader som tidigare inrymt olika typer av verksamheter. Flera
av dem är idag bostäder. Kring fyrvägskorsningen finns ett tydligt centrum. Här grundades 1869 Hjorteds
sparbank. Ett större affärshus byggdes 1926. Ett mejeri byggdes 1928, som lades ner redan 1944 och
byggnaden köptes då av Betelförsamlingen som än idag äger byggnaden. Granne med mejeriet startades
en kvarn 1936.

Byggnadstraditionen

Byggnader från olika tider visar på hur samhället Hjorted med tiden har vuxit och utvecklats. Flera av
byggnaderna har tidstypiska, välbevarade exteriörer med enstaka regionala särdrag.

Den äldsta bevarade byggnaden i samhället är kyrkan som stod klar 1780. Kyrkan har flera tidstypiska
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stildrag så som långhusets brutna tak, de ljusa, putsade fasaderna med stora ljusinsläpp, tornet med sin
klockformade huv samt den lilla lanterninen. Kyrkogården söder och väster om kyrkan har byggts ut i flera
etapper. Hjorteds närhet till flera järnbruk märks genom den fina samling av smidesvårdar som finns
uppställda på kyrkogården.

Den nuvarande prästgården uppfördes någon gång mellan 1840 och 1860. Mangårdsbyggnaden har två
våningar och ett högt sadeltak. Fasaderna är klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg.
Snickerier vid fönster och dörrar, den markerade takfoten, knutar och dekorativa pilastrar är målade med
vit oljefärg. En intressant detalj är de bågformade lunettfönstern i gavelspetsarna som man kan se
förekomma i trakten. Samtliga fönster saknar också fönsterfoder vilket är vanligt i Västervikstrakten. Taket
är belagt med tvåkupigt rött lertegel. Av prästgårdens trädgård återstår idag endast en mindre del sedan
mark sålts av till tomter för villabebyggelse. Även de ekonomibyggnader som hörde till prästgårdens
jordbruk är idag i stort sett borta.

Den nuvarande skolbyggnaden med tillhörande lärarbostäder är alla mycket typiska för 1950-talet både
vad gäller stil och material. Skolbyggnaden har fasader klädda med gult tegel och tak belagt med rött
lertegel. De tre lärarbostäderna har putsade fasader, flacka tak med svart betongpannor och sidobyggt
garage. Frånsett nya uteplatser är byggnaderna exteriört välbevarade. Såväl skolan från 1953 som
lärarbostäderna ingår i kärnområdet tillsammans med en mindre grupp relativt välbevarade 1950-tals
villor med tidstypiskt gult fasadtegel. Deras tidsmässiga samhörighet med skolan visar på Hjorteds
framtidstro vid den här tiden.

Institutet för dövstumma höll till i en äldre träbyggnad som är riven. Nynäsgården, som ersatte den äldre
byggnaden, stod klar 1965 efter ritningar av arkitekten Peter Bjugge, Stockholm. Verksamheten är idag
ett äldreboende med lägenheter. Byggnaden är en envåningsbyggnad klädd med målat fasadtegel och
valmat tak belagt med rött lertegel. De ursprungliga entrépartierna i trä har bytts mot nya i aluminium.
Trots det har byggnaden bevarat mycket av sitt ursprungliga uttryck.

Byggnaderna för olika verksamheter vid samhällets centrumbildning är alla från 1900-talets första hälft.
Hjorteds sparbank grundades 1869 men bankhuset uppfördes 1926 med stadsmässiga ambitioner.
Fasaderna är putsade och avfärgade i en ljust gul kulör med vita detaljer och ett brutet tak belagt med
svart plåt. Det imponerande entrépartiet med målade pardörrar i trä ska ge banken ett solitt intryck. I de
bågformiga fönstren på bottenvåningen finns också det frostade glaset med texten sparbank bevarade.

Det större affärshuset i fyrvägskorsning byggdes samma år som bankhuset, 1926. Den tre våningar höga
byggnaden är ett landmärke i samhället. Även denna byggnad har en ljus, putsad fasad och ett brutet tak
belagt med rött tvåkupigt lertegel. I källarvåningen har det funnits förråd för butiken men också garage.
Tidstypiska detaljer är de rusticerade hörnen, de höga fönstren med korspost samt de båda balkongerna.
En lokal detalj är de bågformade lunettfönstren, lika dem på prästgården, som flankerar balkongdörren
mot söder. Av de ursprungen två entréerna till butikerna i husets bottenvåning är en igensatt och den
andra förändrad. Även de stora butiksfönstren har förändrats och ett av dem, tillsammans med ytterligare
några fönster i huset, har satts igen. Trots detta är byggnaden mycket viktig för kärnområdets karaktär.

Mejeriets lokal stod klar 1928. Huset i två våningar är byggt i rött tegel med ett brutet tak belagt med rött
tvåkupigt lertegel. I bottenvåningen sitter kopplade tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft. På andra
våningen sitter kopplade korspostfönstren med korsspröjs i de övre luften. Betelförsamlingen tog över
huset 1944. Under församlingens tid som ägare har en tillbyggnad gjorts mot norr. Man har även satt igen
ett par äldre ingångar och några fönster. Granne med mejeriet byggdes 1936 kvarnen. Träbyggnaden i 2
1⁄2 våningar har liggande träpanel målad med ljus oljefärg och ett sadeltak belagt med röd korrugerad
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plåt. På tomten finns också ett äldre större uthus med locklistpanel och ett pulpettak belagt med galvad
plåt. Både mejeriet och kvarnen är relativt välbevarade och har inrymt viktiga verksamheter i samhället
Hjorted.

Hjorteds kyrka och kyrkogårds från sydväst.

 

Kyrkskolan byggdes i slutet av 1890-talet. Byggnaden är idag
församlingshem.

Hjorteds centralskola byggd 1953.

 

Bokgatan med de tre lärarbostäderna från 1951 på rad.
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Nynäsgården från 1965.

 

Sparbanken från 1926.

Affärshuset i korsningen, troligen på 1930-talet. Källa: Kalmar läns
museums samlingar.

 

Affärshuset 2018.

Mejeribyggnaden, idag Betel.

 

Kvarnen med äldre ekonomibyggnad.

385



Huvudområde Hulöhamn
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1iabnX0.

Huvudområde Hulöhamn omfattar de centrala och sydöstra delarna av Hulöhamns by, eller
ungefär hälften av byns historiska ägoområde. De centrala inägorna, som sträcker sig från
själva bykärnan ned till den lilla hamnen vid Båtsviken, utgör kärnområdet.

Två naturreservat på samma halvö
Bergig och mager är den stora halvön där Hulöhamn ligger. Den speciella naturen har gjort att
det finns två naturreservat längst ut på halvön – Hulöhamn och Vindåsen. Båtviken delar
delvis de båda naturreservaten. Under förhistorisk tid nådde viken längre in i landet och
lämnade sedan efter sig en bördig dalgång som har varit mödan värd att odla upp.
Dalgångens spretiga form visar på jordbrukets förutsättningar i sprickdalslandskapet. Byns
bebyggelse ligger samlad i sluttningarna på var sin sida av dalgången för att inte ta den
bördiga jorden i anspråk.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hulöhamns bykärna (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Hulöhamns by ligger på en halvö i havsbandet cirka en halvmil nordost om Loftahammar. Vid halvöns
spets skjuter ett par höga tallskogsbevuxna bergsuddar ut kring en djupt inskuren vik, Båtsviken. Den
äldsta kartan över byn, från 1690-talet, visar att viken i äldre tid kallades Huleviken. ”Hule-” och ”Hulö-”
har tolkats som varianter av ordet ”håla” och med sin smala mynning och sina mycket branta stränder ger
viken nästan intryck av en håla i berget. Uppåt land fortsätter viken i en förgrenad dalsänka där
Hulöhamns by haft sina åkrar och ängar. De äldsta åkrarna ligger på den mer väldränerade marken upp
mot skogsbrynen och där ligger också byns bebyggelse. Tillskottet av sentida fritidsbebyggelse i
Hulöhamn har varit begränsat, både i bykärnan och utanför denna, vilket delvis kan förklaras med att en
stor del av huvudområdet sedan mitten av 1970-talet utgör naturreservat (Hulöhamns respektive
Vindåsens naturreservat). Detta gör att byns äldre agrara struktur och byggnadsmönster framträder väl.

Hulöhamn finns belagt som ortnamn sedan 1300-talet. Vid mitten av 1500-talet räknades byn som två
gårdar och vid ingången av 1600-talet utgjorde byn styrmansort (lotsplats). Under 1600-talets senare hälft
låg byn under Stegeholms grevskap, men vid mitten av 1700-talet hade gårdarna friköpts. Ännu på 1790-
talet var de formellt två till antalet, men i realiteten brukades den ena gården av fyra hushåll, den andra
av två, och enligt husförhörslängden bodde då 24 personer i byn. Genom en serie ägoskiften mellan
1790-talet och 1830-talet omfördelades marken så att fem gårdar skapades. De flesta ägor fördelades
mellan de enskilda gårdarna, men där fanns även ängar, hagar och skogsmark som kom att förbli
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gemensamma för några av gårdarna. Ett par sådana samfälligheter finns ännu kvar.

Möjligen var det i samband med det tidiga 1800-talets skiften, eller något senare, som flera av gårdarna
flyttades ut från sina gamla tomter. De flyttades dock endast ett kort stycke, så att en något rymligare och
luftigare bykärna skapades. År 1856 byggdes ett litet ställe norr om själva byn, Stenkullen, som undantag
för en av bröderna från en av byns gårdar.

Ut mot sjön, på vardera av de båda uddarna, ligger fiskartorpen Stattut respektive Livehamn. Stattut var
ursprungligen byns båtsmanstorp och finns med på kartan från 1690-talet. Livehamn finns med på kartan
från 1790-talet. Vid Stenkullen och Livehamn finns boningshus som troligen är från mitten av 1800-talet
och vid Stattut finns bland annat en mycket liten och ålderdomlig ryggåsstuga. Fornlämningsbilden i
huvudområde Hulöhamn är sparsam, men på krönet av den östra udden finns fyra fornlämningar
registrerade i form av sjömärken/kummel på bergskrön (L1957:154, L1957:668, L1958:9975 och
L1957:52).

Båtsviken med sina branta klippstränder och ett par av byns båthus.

 

Den flacka och lågt belägna jordbruksmarken i Båtsvikens förlängning
brukades i äldre tid som äng men lades successivt om till åker. Åkermarken
kantas av lövskog och i odlingsrösena växer ekar.

Karta över Hulöhamn från år 1696 (lätt beskuren). De båda gårdarna låg
där dagens by ligger. Åkermarkens utbredning var ytterst blygsam –
åkrarna syns som små, inhägnade, geometriska, mörkare former i kartan. I
kartans nedre del syns även båtsmanstorpet Stattut.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Enligt föreskrifterna för Vindåsens och Hulöhamns naturreservat får byggnation och
anläggningsarbeten inte ske inom reservatsgränserna utan tillstånd från länsstyrelsen. I de
vägledande skötselplaner som upprättats för naturreservaten anges hur markerna, forn- och
kulturlämningar, samt de delar av bebyggelsen som ligger inom Hulöhamns naturreservat
(kring gård H1, samt några av båthusen) bör vårdas för att värna områdets natur- och
kulturvärden.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
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men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Hulöhamn är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

11. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Hulöhamns bykärna
Loftahammars socken

Kärnområdet Hulöhamns bykärna ligger i den norra delen av huvudområde Hulöhamn. Kärnområdet
omfattar byns bebyggelse och centrala jordbruksmark, samt den lilla hamnen med gårdarnas båthus och
bryggor.

Bland båtsen och skunkar i Båtviken
Byn Hulöhamns båtplats finns i Båtviken. Längst in i den skyddade viken ligger båthusen,
eller båtsena som de kallas, samlade. Båthusen är, som på andra platser i Tjust, av så kallad Tjusttyp.
Det innebär att huset alltid har gaveln mot vattnet till skillnad mot Misterhultstypen där långsidan vetter
mot vattnet. Flera av båtsena vid Hulöhamns båtplats är äldre, timrade båthus med väderbiten rödfärg.
Båtset har ett tak över båtplatsen, skunken. Båtsets vägg under skunken är ofta omålat och träet vackert
grånat. Gammalt tegel har, som på många andra platser, under 1900-talet ersatts med korrugerad plåt.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
För Tjustbygden typiskt löst grupperad agrarbebyggelse på småhöjder i anslutning till
jordbruksmarken. Bostadshus från mitten av 1800-talet av traditionell modell, förlängda
varianter av enkelstugan i 1 1⁄2 eller 2 våningar. Någon äldre stuga av ryggåstyp.

Det brukade landskapet Storskaligt odlingslandskap som brukats under lång tid, vägar

Sjöfart och kustnäringar Båthus av traditionell Tjusttyp, flera av dem timrade.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Kärnområde Hulöhamns bykärna har ett högt miljömässigt värde som särskilt motiveras av enhetligheten
i bebyggelsen och det begränsade tillskottet av sentida fritidshus. Bebyggelsen är en sammanhållen
klunga av faluröda byggnader på småhöjder i gränsen mellan jord och skog.

Hulöhamns bykärna består av fem gårdar och omfattar ett trettiotal byggnader. Husen ligger i en väl
samlad klunga, men med två av gårdarna grupperade på den västra sidan av det centrala odlingsstråket
och tre av dem på den östra. Dessa lägen motsvarar i stort sett de två gårdslägen som kan ses på 1600-
talskartan över byn. Från respektive byhalva leder en väg ned mot hamnen i samma lopp som på 1700-
talet. Den historiska kartan visar att dessa vägar var centrala för invånarna eftersom ingen väg ledde till
byn från landhållet. Det var mer behändigt att färdas med båt eller över isen.

Byns bebyggelse är ålders- och utseendemässigt enhetlig. De timrade mangårdsbyggnaderna härrör
främst från mitten av 1800-talet. De är panelklädda, rödfärgade och har lertegeltak, det vill säga de har i
huvudsak ett bevarat traditionellt yttre. I några exteriörer kan en moderniseringsvåg på 1930-talet anas.
Tydligast historiskt skick har mangården till en av de västra gårdarna (H4).

På 1930-talet förnyades också flera av byns ladugårdar. Idag står tre av dem kvar, varav två i mycket gott
skick. Ett par har således försvunnit, men en av dem har ersatts av en maskinhall med röda plåt- och
träfasader. Vid sidan av mangårdsbyggnader och ladugårdar finns en mängd små byggnader i bykärnan:
mindre boningshus och ekonomibyggnader som hönshus, bodar och stenkällare. Nere vid viken ligger
flera timrade båthus av traditionell Tjusttyp, med gavlarna vända mot vattnet. Flera av dem är timrade,
målade med röd slamfärg och med tak belagda med tegel eller korrugerad plåt. Ladugårdar och båthus
har en central betydelse för miljöns kulturhistoriska värde, då de så tydligt visar bybornas historiska
försörjning.

Hulöhamns fem gårdar, med ett trettiotal bofasta invånare, kom att bestå som egna brukningsenheter in
på 1940-talet, då sammanläggning av gårdar och avfolkning tog sin början. Från denna tid började
gårdarna ställas om till sommarställen. Stenkullen tillkom som bebyggelseläge vid mitten av 1800-talet,
men vid sidan av denna sekundärbebyggelse har endast några enstaka hus tillkommit i sen tid inom
kärnområdet.

 

Det brukade landskapet

Landskap vid Hulöhamn har en tydlig topografi och en för regionen typisk agrar struktur. Den markanta
viken med sin skyddade fiskehamn och dess fortsättning i ett förgrenat, småskaligt odlingslandskap med
finsedimenta jordar mellan av havet svallade bergshöjder. Byns marker har brukats sedan medeltiden.
Det öppna, småskaliga landskapet är därmed en viktig del av byns historia. Landskapet vid Hulöhamn ger
en god bild av de historiska levnadsbetingelserna i Västerviks kommuns kusttrakter.
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Sjöfart och kustnäringar

Kärnområdet utgör ett karaktäristiskt exempel på ett kustanknutet jordbruk där fisket utgjort en viktig del
av gårdarnas ekonomi och hushållning. Vid hamnen finns äldre sjöbodar av Tjusttyp.

Utsnitt ur karta över Hulöhamn från år 1792. De vägar och byggnader som
finns idag har lagts in med vit färg ”ovanpå” den historiska kartan, för att
underlätta orientering och möjliggöra jämförelse. I slutet av 1700-talet låg
en gård med två brukare på den östra kullen (vid H1 enligt kartan över
kärnområdet) och en gård med fyra brukare vid den västra kullen (vid H4).
Bebyggelsen låg i anslutning till åkrarna, färglagda i gult och grått. Större
delen av dagens åkermark, var då ängsmark som färglades i mörkt grönt på
kartan.

 

Hulöhamn sett från sydost utmed den östra byvägen. Till
mangårdsbyggnaden (H1) på kullen hörde en idag försvunnen ladugård,
som låg i kullens framkant från detta håll sett. Ladugården på bilden
tillhörde den andra östra gården (H2).

Hulöhamns bykärna sett från sydost utmed den västra byvägen, som idag
utgör vägen ned till hamnen. Vägen följer tydligt topografin, med bergig och
blockig skogsmark på den ena sidan och flack jordbruksmark på den andra.

 

Mangård med sidobyggnad på en av hustomterna (H1)
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Boningshus med bevarat historiskt skick (H2).

 

Ladugård till en av gårdarna (H3) i västra delen av byn.

Ladugård (till H4) i den västra delen av byn.

 

Några så kallade källarstugor finns i byn, bland annat denna i den östra
delen.

Bod/hönshus vid en av gårdarna (H5).

 

Timrade båthus vid hamnen.
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1970-talsvilla i bykärnans södra del.

 

I byn finns både små och stora välbevarade ekonomibyggnader.

Vy över Hulöhamns bykärna med några av gårdarna (H4, H1 och längst
bort H2) år 1933. Bebyggelsen är sig i stora stycken lik ännu idag. De
många hankgärdsgårdarna har dock fått skatta till förgängelsen. (Foto ur
Loftahammars hembygdsförenings arkiv.)
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Huvudområde Hult-Älmarsrum-
Skaftekulla

This story was made with Esri's Story Map Journal.
Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0Krq4K.

Huvudområde Hult-Älmarsrum-Skaftekulla är ett långsträckt huvudområde som omfattar de
tre byarna med bebyggelse, landskap, fornlämningar och lokaler för verksamheter. Inom
huvudområdet finns ett större kärnområde kallat Hult- Älmarsrum-Skaftekulla byar.

Byarna vid vägen
Utmed den slingrande vägen mellan Hallingeberg och Almvik ligger de tre byarna tätt.
Landskapet utmed sjön Älmaren är ett bördigt odlingslandskap. Man kan fortfarande se de
ursprungliga bylägenas samlade bebyggelse men också laga skiftets utflyttade gårdar spridda
i landskapet. De gamla byarna och de ”nya” gårdslägena ligger nästan alltid i obrukbara
höjdlägen i landskapet eller utmed landsvägen. Här var man rädd om den bördiga
odlingsmarken. Stora mangårdsbyggnader och stora ladugårdar vittnar om att man levde gott
i de tre byarna.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hult-Älmarsrum-Skaftekulla byar (link available only in online

©Lantmäteriet
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story)
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Beskrivning av huvudområde
De tre byarna ligger i ett öppet jordbrukslandskap väster och söder om sjön Älmaren. Genom de tre
byarna går väg 848 mellan Hallingeberg och Almvik. Vägen följer en ås och landskapet är här mjuk
böljande med en tydlig sluttning ner mot sjön. Ett större höjdparti med delvis berg-i-dagen bryter av vyn
mellan Hult och Älmarsrum. Just där finns en lövskogsbeväxt äng. Ytterligare lövskogsängar finns i
området, till exempel vid kanten av Älmaren men det öppna åkerlandskapet dominerar. I ängarna växer
främst ek, en och björk men även andra lövträd som lönn och fruktträd är vanliga. De äldre bylägena
ligger i flera fall i höjdlägen. Där åkermarken slutar kan en bård av lövskog ta vid men snart övergår den i
barrskog, gran eller tall beroende på markförhållandena. Ett mindre vattendrag går genom området från
Hökgöl till västra viken av Älmaren.

Inom huvudområdet finns endast sju kända lämningar registrerade i Fornsök, varav fyra utgörs av
fornlämningar (rösen, stensättning och milsten). Till detta kommer några osäkra lämningar och en
torpbebyggelse. En stor del av huvudområdet är jordbruksmark som under förhistorisk tid varit en del av
sjön Älmaren. Den sparsamma mängden kända lämningar behöver inte betyda området i huvudsak
etablerades under historisk tid. Specialinventeringar kan i många fall uppvisa en helt annan bild av
förhistorien.

Alla de tre byarna är etablerade under medeltiden men det äldsta skriftliga belägget är olika för de tre.
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Äldst är Älmarsrum som är känt redan 1382, Skaftekulla 1409 och Hult 1544. I alla tre byarna fanns
hemman av skattenatur och antingen frälsehemman eller så kallade arv och eget (hemman som blev
Gustav Vasas privata förmögenhet). Uppgifterna om respektive byar och gårdar i bokverket Det medeltida
Sverige visar att gårdarna varit ungefär jämbördiga till storlek. Man hade åker till 3-4 tunnor, äng till 3-8
lass hö, bra timmer-, svedje- och näverskog och ollonskog för mellan 3-10 svin. Alla hade också fiske till
gädda, abborre, mört, braxen och ål. På det hela taget framstår det som att gårdarna i alla tre byar varit
typiska för området vad gäller storlek och tillgångar.

Under de århundraden som följde delades byns gårdar i flera brukningsenheter. Befolkningen växte.
Kring sekelskiftet 1800 genomfördes storskifte i Hult och Skaftekulla medan man inte verkar ha gjort
något skifte i Älmarsrum vid den här tiden. Laga skifte genomfördes i Skaftekulla 1853, i Hult 1866 och i
Älmarsrum 1868. Alla tre byarna var stora och hade åkrar och ängar utspridda inom byns ägor men det
var, precis som idag, utmed Hallingebergsvägen den mesta och bästa åkermarken låg och byarna låg i
anslutning till den. En stor del av marken var redan brukad som åker vid tiden för laga skifte. I
kärnområdets tre byar är markerna i stort sett fria från odlingshinder.

Vid tiden för skiftena låg bebyggelsen samlad i byarna. Några få torp och gårdslägen fanns etablerade
utanför bykärnorna. Efter skiftet var bylägena fortfarande tydliga men i samtliga byar hade också flera
gårdar flyttats ut. Det var också efter skiftet som flera torp och lägenheter, främst utmed
Hallingebergsvägen, byggdes. Detta var ett utslag av 1800-talets befolkningsökning där inte alla längre
kunde försörja sig på jordbruk. Utmed Hallingebergsvägen fanns möjligheter för hantverkare att slå sig
ner och för affärer att etablera sig. I Älmarsrum fanns en tid två affärer. Skola byggdes i Skaftekulla vid
sekelskiftet 1900 och var i gång fram till 1964. IOGT byggde samlingslokal 1901. En lite större
verksamhet var den vagns- och karosserifabrik som fanns i södra delen av Skaftekulla. Verksamheten
etablerades 1860. På 1960-talet blev det byggnadssnickeri men är sedan 1971 nedlagt. Genom dessa
olika verksamheter skilde sig byarna utmed landsvägen från mindre byar längre ut i skogsbygden. I
Älmarsrum, på gränsen mot Hult, fanns också en tid en dansbana.

Jordbruket har även under 1900-talet varit viktigt för de tre byarna. Redan vid laga skifte brukades en stor
del av dagens åkermark som åker men, som i de flesta andra byar, omvandlades ytterligare ängar och
betesmarker under 1900-talets början till åker. Flera exempel på stora ladugårdsbyggnader och
påkostade mangårdsbyggnader vittnar om ett välmående jordbruk under 1900-talets första hälft. En
jämförelse med de ekonomiska kartorna från 1940-talet, 1970-talet och dagens kartmaterial visar att i
stort sett all mark inom huvudområdet som brukades vid laga skifte fortfarande brukas än idag. Mindre
delar av åkrar eller enstaka sämre partier har lagts igen för att effektivisera brukandet med dagens
maskiner.
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Vy över odlingslandskapet från Skaftekulla byläge norrut mot Älmarsrum.

 

Ekonomen 1944 båda utsnitt.jpg

Ekonomen 1978 båda utsnitt.jpg

400



Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Hult-Älmarsrum-Skaftekulla är värderat som klass 2 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
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Kärnområde Hult-Älmarsrum-Skaftekullabyar
Hallingebergs socken

Kärnområdet Hult-Älmarsrum-Skaftekulla byar utgörs av de tre byarnas ursprungliga lägen, vid laga
skiftet utflyttade gårdslägen, odlingslandskapet kring byarna samt av den bebyggelse och de
verksamheter som etablerats ut med Hallingebergsvägen. Vägen går genom alla de tre byarna och
binder samman området.

Dansbana, IOGT-lokal och vagnfabrik
I en vacker hage på gränsen mellan byarna Hult och Älmarsrum står två gjutna betongtrappor kvar. De är
de sista resterna av den dansbana som än gång låg här. Säkert har många träffats här för första gången
och kanske fanns det bland dem några som kom att följas åt hela livet. En och annan har nog också
druckit lite för mycket. Om samvetskvalen dagen efter blev för svåra kunde man söka bot och bättring hos
IOGT som hade lokal utmed landsvägen. I den södra delen av Skaftekulla startades på 1860-talet
tillverkning av vagnar. När vagnar blev omoderna övergick man till lastbilskarosser. En första erfarenhet
av motordrivna fordon skaffade man sig i början av 1900-talet när man fick uppdraget att tillverka
karosser till en av Sveriges första serietillverkade bilar, den så kallade Åtvidabergsdroskan. Ett
prestigefullt uppdrag men serien blev kort, bara 15 bilar!

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatsen
Vägen som lockat verksamheter som affärer, skola, industri, samlingslokal och plats för
dansbana.

Klass 3
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen Agrar bebyggelse från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet med enstaka äldre
representanter.

Det brukade landskapet Storskaligt odlingslandskap, lövskogsbeväxta betesmarker.

Det förhistoriska landskapet Få men tydliga lämningar i karaktäristiskt läge.

Mötesplatsen

Vägen genom de tre byarna vidare mot Hallingeberg binder samman området. Söder om Älmarsrums
gamla byläge står en milsten från 1813 (L1958:19). Milstenen visar att vägen under lång tid varit
betydelsefull för området. Den är idag belagd med asfalt men har kvar sin ursprungliga dragning och
slingrar sig fram genom odlingslandskapet. Vägen var förutsättningen för etableringen av ny bebyggelse
och olika verksamheter efter laga skifte. Byggnader som tidigare inrymt verksamheter är inte alltid
identifierbara idag men med eller utan fysiska spår är berättelsen om vad man gjort på platsen viktig.
Etableringen av skola, industri, IOGT-lokal, dansbana och affärer är alla uttryck för det sena 1800-talet
och tidiga 1900-talets samhällsutveckling i Sverige.

Byggnadstraditionen

De tre byarnas ursprungliga bylägen utgör en viktig del av kärnområdets kulturhistoriska värde. Byarna
ligger tätt i det bördiga landskapet och vittnar om att detta varit en plats där man tidigt valt att slå sig ner
och där det också funnits goda förutsättningar för att göra det. Bymiljöerna är tydligt framträdande idag.
Hult och Skaftekulla ligger i höjdlägen medan Älmarsrum ligger på båda sidorna av en mindre sänka ner
mot sjön Älmaren. Vid laga skiftet uppkom också ett antal nya gårdslägen när flera av byarnas gårdar
flyttades ut. Den agrara bebyggelsen har med något undantag tillkommit efter laga skifte och under 1900-
talets första hälft. Här finns stora och i flera fall påkostade mangårdsbyggnader med frontespiser och
verandor med snickarglädje men också enkelstugor och parstugor med dekorerade verandor. Ett mindre
antal bostadshus är byggda under 1900-talets första årtionden. Majoriteten av bostadshusen har
locklistpanel men även lockpanel förekommer. Några exempel på putsade fasader förekommer också.
Färgsättningen är vanligen traditionell röd slamfärg med snickerier i vitt men även oljefärgsmålade
paneler i gult och vitt förekommer. I Hult finns ett bostadshus klätt med eternit. Tak belagda med rött tegel
är vanligast på bostadshusen även om svart betongtegel, korrugerad plåt, plegel och plåt också
förekommer. De äldre ladugårdarna har delar byggda i skiftesverk medan de yngre är byggda med
regelverk, ibland också med gjutna partier vid mjölkrummen. Ekonomibyggnaderna är målade med röd
slamfärg. På ladugårdarnas tak ligger i de flesta fall korrugerad plåt i olika färger medan de mindre
ekonomibyggnaderna kan ha tegel eller korrugerad plåt.

En av de registreringar i Fornsök som finns inom kärnområdet är enligt uppgift från hembygdsföreningen
ett torpläge (L1958:1054).

Det brukade landskapet

Odlingslandskapet som omger de tre byarna är en viktig del av kärnområdets karaktär. Det är idag
anpassat för ett storskaligt brukande men detta är marker som har brukats under lång tid och som på
några platser bär spår av ett äldre sätt att utnyttja markerna till exempel i utkanten av åkermarken och i
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magrare höjdlägen i åkerlandskapet finns glest lövskogsbeväxta betesmarker. I utkanten av åkermarken
finns också enstaka rösen och åkerholmar kvar som bryter av det öppna landskapet.

Det förhistoriska landskapet

Synliga fornlämningar bidrar till förståelsen av områdets långa historia. I kärnområdet finns endast ett
fåtal registrerade lämningar som ligger i karaktäristiska höjdlägen utanför de nuvarande bylägena. De
mest framträdande fornlämningarna utgörs av två stensättningar (L1958:567 och 568) samt ett röse
(L1958:748). De ligger samlade i en hage, glest bevuxen med lövträd. Gravarna ligger på en höjd på
gränsen mellan Hult och Älmarsrum och från platsen har man en vid utsikt framför allt över byn Hults
marker. Ytterligare ett, något osäkert, röse (L1959:9948) ligger väster om byn Hult. Det är registrerat som
övrig kulturhistorisk lämning.

Vy över kärnområdets odlingslandskap från norr. Hallingebergsvägen
slingrar sig fram i landskapet.

 

Byn Hult från norr.

Älmarsrum från norr. I huset till vänster, med gaveln mot vägen, har tidigare
funnits affär.

 

Gravröse (L1959:9948) i karaktäristiskt höjdläge mitt i en av områdets
bevarade ängsmarker. I fonden byn Hult.

405



Ekonomibyggnader vid Hult.

 

En av mangårdsbyggnaderna i Hult byggd på 1880-talet och i mitten av
1900-talet inklädd med eternitplattor och taket belagt med korrugerad plåt.

Liten timrad bod söder om byn Hult. På laga skifteskartan från 1879 kallas
marken där stugan står för badstugetomten. På kartan syns fyra mindre
byggnader på tomten varav en i nästan exakt samma läge som denna
byggnad.

 

Platsen för dansbanan. De enda fysiska spåren är de båda trapporna av
cement.
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En av de gårdar i Älmarsrum som flyttades till nytt läge efter laga skifte
1868.

 

Ladugården vid frälsegården i Älmarsrum, byggd i början av 1900-talet.

Mangårdsbyggnaden till frälsegården. På laga skifteskartan från 1868 finns
en byggnad i det här läget. Husets stil är dock snarar 1800-talets andra
hälft men byggnaden skulle kunna innehålla äldre delar.

 

Den före detta IOGT-lokalen, byggd 1901. På 1970-talet blev byggnaden
privatbostad. Huset har dock kvar drag av samlingslokal.
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Skaftekulla skola stod klar 1898 och här bedrevs undervisning till 1964. De
två dörrarna och det bevarade höga fönstret till höger om dörren (delvis
skymt) berättar om husets historia.

 

Parstuga vid utskiftat gårdsläge i Skaftekulla

Här startades vagnfabrik på 1860-talet. Under 1900-talet tillverkade man
lastbilskarosser. På 1960 hade ett byggnadssnickeri lokalerna men det
lades ner 1971. Alfa Romeos logotyp hänger på fasaden.

 

Reveterad villa från 1906 i södra Skaftekulla.
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Huvudområde Hulthorva
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0n5COv.

Huvudområdet Hulthorva omfattar byn Hulthorvas ursprungliga läge, utflyttade gårdslägen
och marker. Inom huvudområdet finns ett kärnområde som utgörs av det ursprungliga byläget.

Vid kanten av dalgången
Odlingsbar mark var värdefull. Bebyggelse, gravar, vägar och andra anläggningar lades nära
odlingsmaken men tydligt i utkanten så att ingen värdefull mark gick förlorad. Odlingsmarken
till byn Hulthorva är en bördig dalgång omgiven av höjder. Hela landskapet är orienterat i den
nordvästlig-sydostlig riktning som präglar sprickdalslandskapet i Tjust. På dalgångens östra
sida ligger en samling av fornlämningar från bronsålder och yngre järnålder och på den västra
sidan den by som funnits där sedan medeltiden.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hulthorva by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområde
Hulthorva ligger på den västra sidan av sjön Kogaren. Huvuddelen av byns jordbruksmark är en del av en
bördig dalgång som sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning, alltså i sprickdalslandskapets riktning.
Norr om byläget stäcker sig odlingslandskapet ner till sjön Kogaren och byn har troligen i förhistorisk tid
haft kontakt med sjön. Rakt öster om odlingsmarken vid byläget bildar ett antal höjder en barriär mot sjön.
Dessa höjder är skogklädda med ett band av betesmark och blandad lövskog närmast åkermarken och
barrskog högre upp. Byn ligger på dalgångens västra sida vid kanten av ett större höjdparti. Här finns en
smal bård av betesmark innan den talldominerade barrskogen tar vid.

Fornlämningsbilden i området runt sjön Kogaren utgörs av två grupper med lämningar. En av grupperna
ligger nordost om Hulthorva och utgörs av en koncentration med gravfält, rösen och stensättningar. Det
finns också en fossil åker och en torpgrund. Ytterligare en mindre grupp med tre lämningar finns
registrerade i huvudområdets sydöstra hörn. Lämningarna dateras till perioden bronsålder–äldre
järnåldern. Sammantaget visar lämningarna att det funnits en bofast befolkning på platsen vid den tiden.

I det skriftliga källmaterialet finns den första noteringen om Hulthorva från 1428 då jord såldes i byn. I
Smålands handlingar finns gården upptagen 1560 som ett skattehemman med åker till fyra tunnor, äng till
fyra lass hö, bra bete, bra timmer- och svedjeskog, gott fiske av gädda, abborre, mört och braxen samt
fyra notvarp. Åkerarealen får betraktas som normalstor för en gård i den här trakten medan tillgången på
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foder inte var så gynnsam.

Byns utveckling under 1600- och 1700-talet går inte att följa eftersom det saknas bevarade kartor. En
handling finns bevarad från ett storskifte 1798 men karta saknas. Den första bevarade kartan är från laga
skiftet 1847. Den ger ändå några ledtrådar till byns utveckling och visar att även Hulthorva genomgått de
för området typiska utvecklingstrenderna. Det ensamma skattehemmanet har genom hemmansklyvning
blivit flera gårdar. När skiftet genomfördes fanns fem gårdar i byn. Man hade också inrättat ett torp för en
grenadjär på byns marker. Torpet finns idag kvar som gården Ålandsbo norr om byläget.

Skifteskartan visar att byn vid den här tiden, och troligen under längre tid tillbaka, hade en lite ovanlig
struktur. Mangårdarna ligger samlade i en fyrkant omgivna av större och mindre vägar. Utanför denna
fyrkant ligger ekonomibyggnaderna. Detta är en struktur som Hulthorva bevarat fram till idag. I samband
med laga skiftet kom dock en av gårdarna att lämna bykärnan och ett nytt gårdsläge etablerades en bit
sydost om byn utmed vägen mot Granebo. Några år efter skiftet genomfördes en hemmansklyvning som
gav upphov till ytterligare en ny gårdsbildning sydost om byn. Under 1800-talets andra hälft kom arealen
åkermark att utökas på bekostnad av ängar och betesmarker.

Under 1900-talet visar de ekonomiska kartorna från 1940- och 1970-talet på små förändringar. De många
ekonomibyggnaderna i bymiljön har ersatts av större ladugårdar med flera funktioner inbyggda, bortodling
av odlingshinder i åkrar samt under senare tiders igenläggning av mindre åkerpartier som inte varit
tillräckligt lönsamma att bruka.

Vy över gårdsläge sydost om byn som etablerades efter laga skifte 1847.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1970-talet. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Hulthorva by
Hallingeberg socken

Kärnområdet Hulthorva by utgörs av det gamla byläget samt ett fornlämningsområde nordost om byn.

Den fyrkantiga byn
Ofta ligger en by utmed en väg. Ibland har de naturliga förutsättningarna samlat bebyggelsen i en klunga.
I Hulthorva ligger byns mangårdar och trädgårdar samlade i en fyrkant omgiven av vägar. Utanför
fyrkantens vägar ligger ekonomibyggnaderna. Bostadshusen har typiska drag av det sena 1800-talets
lantliga bostadsbebyggelse medan ladugårdarna är mera typiska för 1900-talets första årtionden.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Ovanlig bebyggelsestruktur med mangårdarna omgivna av vägar och
ekonomibyggnader, en del äldre byggnader typiska för agrara miljöer, bebyggelse i
odlingslandskapets utkant

Det brukade landskapet By i skogsbygd, öppet odlingslandskap som brukats under lång tid

Det förhistoriska landskapet Gravfält och gravar, till exempel röset Stenkyrkan, från bronsålder

Byggnadstraditionen

Hulthorva har en bebyggelsestruktur som inte är så vanlig i Västervikstrakten. På många platser i

Klass 3

©Lantmäteriet
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Västerviks kommun har radbyn varit en vanlig struktur när en by växte fram. Mer eller mindre välbevarade
exempel finns på flera platser. I Hulthorva ligger mangårdsbyggnaderna samlade i en fyrkantig klunga.
Dessa omges av vägar, bland annat genomfartsvägen genom byn, och bortom dem ladugårdarna. Byns
struktur finns återgiven på laga skifteskartan från 1847 och man kan anta att denna växte fram under
1700-talet då antalet gårdar i byn ökade. Flera av byggnaderna, såväl mangårdar som
ekonomibyggnader, har spår av äldre byggnadstekniker och stildrag. Beståndet av ekonomibyggnader
har under 1900-talet kompletterats med en del moderna anläggningar vars placering förtar en del av de
äldre byggnadernas karaktär. Bostadshusens ålder spänner från mitten av 1800-talet till tidigt 1900-tal.
Moderniseringar i sen tid har gjorts. De flesta har locklistpanel som antingen är målad med röd slamfärg
eller gul oljefärg med det finns också ett putsat hus i vitt. Samtliga tak är belagda med tegel. Flertalet har
sadeltak men det finns också ett halvvalmat tak. Trädgårdarna kring bostadshusen är stora och här finns
en del äldre fruktträd och staket. Byns ladugårdar har byggts om eller ersatts av nya byggnader i början
av 1900-talet. Några mindre, äldre ekonomibyggnader som magasin, hus för smådjur och förråd finns
kvar. Ekonomibyggnaderna är genomgående byggda i trä med fasader målad med röd slamfärg och har
tak belagda med tegel eller plåt.

Det brukade landskapet

Hulthorvas ursprungliga byläge är idag tydligt avläsbart i landskapet genom sitt läge i kanten av
odlingslandskapet. Byn är placerad i odlingslandskapets utkant för att inte ta odlingsmarken i anspråk för
bebyggelse. På slutningen invid skogen blir byn väl synlig i det öppna odlingslandskapet.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningarna nordost om Hulthorva indikerar att området kring Hulthorva brukats redan under
förhistorisk tid och att här har funnits en bofast befolkning. Fornlämningsbilden utgörs av sex registrerade
lämningar i form av ett gravfält med sju rösen och stensättningar (L1958:726), tre stensättningar (L
1958:130, 200 och 201) och två rösen (L1958:805 och 199). Ett av rösena (L1958:199) är mycket stort
och har av folktraditionen döpts till Stenkyrkan. I området finns också tre möjliga fornlämningar som
utgörs av tre lite tveksamma stensättningar (L1958:100, 735 och 816). Det finns också historiska
lämningar i området i form av en fossil åker (L1958:99) samt en husgrund (L1958:991). Gravarna ligger
placerade i för bronsåldersgravar typiska höjdlägen.
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Utsnitt ur laga skifteskartan från 1874. Källa: Lantmäteriet

 

Vägen in mot byn från norr.

Västra delen av byn.

 

Ett av byns bostadshus. Stilen indikerar att det är byggt i mitten av 1800-
talet.
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Ekonomibyggnader väster om byvägen.

 

Bostadshus med halvvalmat tak. Enligt uppgifter ska huset vara från 1850-
talet. Delar skulle kunna vara så gamla men husets stil exteriört är snarats
från tidigt 1900-tal. Verandan med bågar liknar en typ av verandor som är
vanliga i trakten av Blackstad.

Byn från söder.

 

Gravröse (L1958:199) som kallas för stenkyrkan.
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Huvudområde Hultserum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/01XCi0.

Huvudområde Hultserum omfattar byn Hultserum med utflyttade gårdslägen och torp samt
markerna närmast bebyggelsen. Inom huvudområdet finns ett kärnområde som omfattar det
gamla byläget med bebyggelse och omgivande marker.

Sjön som kom tillbaka
Vid sekelskiftet hade bönderna i Hultserum och andra byar utmed sjön Långtarmen kommit
överens. Sjön skulle sänkas och byarna få mera åkerjord. Sagt och gjort. Med hackor och
spadar gav man sig i kast med att tappa ur sjön. Sjöutsikten, fisket och fågellivet försvann och
marken kunde odlas. Under hela 1900-talet brukades åkermarken. Men mot slutet av
århundradet blåste nya vindar. Naturvård och åtgärder för att behålla vatten i landskapet
diskuterades och i Hultesrum och byarna där omkring tog man beslutet att återställa
Långtarmen. Idag har de boende i Hultesrum åter utsikt mot sjön och fåglarna har hittat
tillbaka.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hultserum by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av Huvudområdet
Hultserum ligger uppe på kanten av den långa och smala dalgången där sjöarna Långtarmen, Tätsjön
och Ytlången bildar ett gemensamt vattensystem. Genom mindre vattendrag når de havet via sjöar
söderut och österut. Historiskt sett har denna vattenväg varit en viktig kommunikationsled. Vägen från
Blackstad till Hultserum går genom tallskog, bitvis med berg-i- dagen. När tallskogen glesnar tar
odlingsmarken kring byn vid omgiven av ett band av lövskog med bland annat ek och ask. Byn ligger högt
med utsikt över Långtarmens vatten och odlingslandskapet ner mot sjön. Uppe på höjden är åkermarken
flikigt förgrenad och än idag är det gott om åkerholmar och rösen. I sluttningen ner mot sjön är åkrarna
större med färre odlingshinder.

Området är fattigt på fornlämningar och inom huvudområdet finns endast en registrerad fast fornlämning,
i form av ett röse. I området finns även fyra stenyxor som hittats i samband med jordbruksarbeten under
förra hälften av 1900-talet. Fynden är få och svåra att tolka men visar ändå på att det funnits människor i
området under sten- och/eller bronsålder. Det förekommer även flera kulturhistoriska lämningar eller
möjliga fornlämningar registrerade i området. Dessa utgörs av en tjärdal, tre torplämningar samt två
fyndplatser för slagg. Slaggen kommer i ett fall från en smedja och de två andra från tjärtillvekning. I de
sistnämnda fallen visar de på skogens betydelse för områdets försörjning.

Byn Hultserum omnämns första gången i det skriftliga materialet på 1460-talet. I Smålands handlingar
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från 1560 redovisas två skattehemman i Hultserum. En av gårdarna hade åker till 5 tunnor och äng till nio
lass hö medan den andra hade åker till fyra tunnor och två skäppor samt äng till åtta lass hö. Tillsammans
hade gårdarna bra betesmarker god timmerskog, en del svedjeskog, ollonskog till sju svin, bra fiskevatten
för gädda, abborre, mört och braxen samt tolv notvarp.

De två ursprungliga gårdarna avspeglar sig än idag i byns struktur och fastighetsindelning. Båda
gårdarna kom under 1600– 1700- och 1800-talen att delas i flera olika brukningsenheter. Men man delar
inom gården nr 1 och inom gården nr 2. Storskifte genomförs i byn 1820. I lantmäteriets arkiv finns karta
och handlingar men kartan redovisar inte byns bebyggelse vid den tiden utan endast markerna. Den
första bilden av byns bebyggelse får man i stället 1862 då laga skifte genomfördes på den norra gården,
nr 2. Den södra gården följde efter 1879. På de båda skifteskartorna låg bebyggelsen samlad i en radby.
Mangårdarna låg norr/öster om bygatan medan fägårdarna låg söder/väster om vägen. I slutet av 1800-
talet fanns på nr 1 fem brukare och på nr 2 sex. Kartorna visar också att en stor del av byns mark
utnyttjades som åker äng eller bete. Skogen längst österut på byns marker

Skiftet ledde till att några gårdar flyttades ut men de flesta stannade kvar i byn och Hultsrum var
fortfarande en radby. Vid sekelskiftet 1900 genomförde man ett omfattande sjösänkningsprojet som till
stor del torrlade Långtarmen. Eftersom Hultserum har stor del i sjön innebar projektet att byn nu fick
tillgång till stora arealer åkermark på den gamla sjöbottnen. Resultatet syns tydligt på den ekonomiska
kartan från 1940-talet. Kvar av sjön fanns ett område, sjöns djupaste del, som troligen varit för sankt för
att brukas som åker. Området kan dock ha utnyttjats för slåtter. Markerna i högre lägen som brukats
under lång tid var enligt den ekonomiska kartan från 1944 fortfarande översållade av olika odlingshinder.

Under perioden fram till 1970-talet då en ny ekonomisk karta utgavs rensades en del marker från
odlingshinder men en del marker som var för steniga, för dåliga att bruka eller låg avsides övergavs. Att
jordbruket förlorat sin starka betydelse för Hultserum blev tydligt i början av 2000-talet då fattade man
beslutet att på nytt dämma upp sjön Långtarmen och idag är sjön i stort sett återställd.
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1970-talet. Källa: Lantmäteriet

Vy från Hultserum mot den återskapade sjön Långtarmen.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Sund-Hultserum är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.
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Kärnområde Hultserum by
Blackstad socken

Kärnområdet Hultserums by utgörs av bymiljön med bebyggelse och trädgårdar som ligger i sitt
ursprungliga läge samt av omgivande odlingslandskap.

Radbyn som brann
Tidigt på morgonen den 30 december 2011 brann flera av Hultserums gamla ladugårdar ner. En viktig del
av den gamla radbyn förstördes. En radby är en by där tomterna ligger på rad med alla
mangårdsbyggnader placerade på rad i ett läge och ladugårdarna på rad i ett läge. Med husen försvann
en stor och viktig del av Hultserums historia. Kvar finns de vackra mangårdsbyggnaderna, de få
ladugårdarna som klarade sig, mindre ekonomibyggnader och ett odlingslandskap med spår av äldre
tiders brukande i form av odlingsrösen och hamlade träd.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet
Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid, by i skogsbygd, bebyggelse i
odlingslandskapets utkant, odlingshinder som rösen och åkerholmar, utdikning som
återgått till sjö, hamlade askar, lämningar av tjärtillverkning

Byggnadstraditionen
Avläsbar radby trots förödande brand som berövat byns bebyggelse en viktig del av
dess kulturhistoriska värde, traditionell agrar bebyggelse, lokal snickarglädje

Klass 2

©Lantmäteriet
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Det brukade landskapet

I odlingslandskapet kring Hultserum finns spår av jordbrukets förutsättningar och gamla
brukningsmetoder som idag är på väg att försvinna. Hultserum är en by i skogsbygden och jordbruket har
präglats av platsens förutsättningar. Äldre kartor visar hur man utnyttjat markerna främst för bete och
slåtter medan åkermarken varit begränsad till mindre områden närmast byn. Bebyggelsen ligger i
odlingsmarkens utkant, i ett läge där marken ansetts sämre att bruka. I betes- och slåttermarker har det
varit gott om rösen och odlingshinder. Många av dessa har under 1900-talet schaktats bort men en del
finns kvar och man kan därför få en aning om hur det tidigare sett ut. Många av de gamla betes- och
slåttermarkerna har övergivits och idag är andelen lövskog förhållandevis stor i dessa marker. I
odlingslandskapet finns äldre askar med spår av hamling. En del träd har också i sen tid hamlats som en
naturvårdsåtgärd. De hamlade träden visar på att man ägnat sig åt lövtäckt och det förstärker intrycket av
boskapsuppfödningens betydelse för byn. En viktig del av byns historia är torrläggningen av sjön
Långtarmen i början av 1900-talet. Åtgärden gav byn ett betydande tillskott av odlingsbar mark och under
hela 1900-talet brukades markerna. När jordbruket i skogsbygden blev allt mindre lönsamt återställdes
sjöns vattenspegel. Åtgärden ligger i linje med 2000-talets miljöpolitik där en viktig fråga har varit att
återskapa vattenmiljöer i landskapet, för djurlivets skull men också för att behålla vattnet som en resurs i
landskapet och för att fånga upp näringsämnen från jord- och skogsbruk. Idag kan man som besökare i
byn ana att något hänt men det är främst genom äldre kartor och berättelsen om vad som hänt som man
förstår hur Hultserum utgör ett gott exempel på jordbrukets förändring under 1900-talet och 2000-talets
miljöpolitik.

Byggnadstraditionen

Trots den förödande branden 2011 då flera av byns äldre ladugårdar brann ner har Hultserum tydliga
drag av radby. Mangårdarna är genomgående placerade öster om byvägen medan de större
ekonomibyggnaderna ligger väster om vägen. Tomterna är långsmala och ligger samlade bredvid
varandra. I byns fastighetsbeteckningar är den medeltida uppdelningen i två gårdar, nr 1 och nr 2,
fortfarande avläsbara. Flera äldre bostadshus finns kvar i bymiljön. De flesta bostadshus och
ekonomibyggnader är av trä med fasader målade med röd slamfärg och snickerier i vitt. Enstaka exempel
är putsade eller målade i ljus oljefärg. På taken finns i enstaka fall traditionella lertegel kvar men i de
flesta fall har moderna material som korrugerad plåt i olika färger, plegel och betongpannor ersatt teglet.
Efter branden 2011 finns två större ladugårdar kvar, byggda runt sekelskiftet 1900, vara den ena har en
bevarad körbro. Fem ladugårdar brann ner och de har ersatts av fyra mindre ekonomibyggnader. De nya
byggnaderna har locklistpaneler målade med röd slamfärg, vita snickerier och svart korrugerad plåt på
taken.

I bymiljön och i anslutning till den finns tre registreringar av kulturhistoriska lämningar eller möjliga
fornlämningar i Fornsök. Inne i bymiljön finns fynd av slagg som bedöms vara från en nu försvunnen
smedja (L1959:8334). Gårdssmedjor fanns i de flesta byar under 1800-talet. I en del fall utvecklades
dessa till större verksamheter. De båda registrerade platserna norr om byn utgörs av två torpruiner
(L1959:8416, 8417). De två torpruinerna berättar om en tid, 1800-talet och början av 1900-talet, då
befolkningstrycket i Hultserum var högre än idag.
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Vägen in i Hultserum från norr.

 

Hultserum från söder.

Vy från byn mot sydväst. Delar av jordbrukslandskapet i byn. Genom de
hamlade askarna skymtar Långtarmens återskapade vattenspegel. I
odlingsmarken ligger fortfaraden en del odlingsrösen kvar.

 

En av byns större mangårdsbyggnader.

Den enda putsade mangårdsbyggnaden i byn.

 

Mangårdsbyggnad med träpanel målad med beige oljefärg. Fönsterfoder
och veranda i brunt.
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Mindre mangårdsbyggnad som lånar de större gårdarnas kraftiga takprofiler
i frontespisen. Även denna mangård har en dekorerad veranda.

 

En av byns två bevarade ladugårdar från tiden kring sekelskiftet 1900.

En av byns två bevarade ladugårdar från tiden kring sekelskiftet 1900.

 

Magasinsbyggnad vid byns norra infart.

Jordkällare vid byns södra infart.

 

Betesmarker norr om byn i kanten mot skogen.
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Huvudområde Hunsala
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0H84mD.

Huvudområde Hunsala omfattar byn Hunsala med odlingsmarker närmast byläget. Inom
huvudområdet finns kärnområdet Hunsala by.

Mellan Långrammen och Hunsala sjön
Från den norra udden av den långsmala sjön Långrammen förgrenar sig tre dalgångar mot
norr. I en av dessa ligger Hunsala. Mellan skogklädda berg och vattendrag grenar
jordbruksmarken ut sig för att ta vara på den odlingsbara jord som finns. Hunsala är en by
typisk för skogsbygden där all mark utnyttjats. 1800-talets kartor visar att de idag skogklädda
höjderna då var betesmarker för byns djur.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden

Kärnområde Hunsala by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Kring Hunsala är landskapet kuperat. Området präglas av norra Tjusts sprickdalslandskap med dalgångar
och höjdsträckningar i nordvästlig-sydostlig riktning. Höjderna är magra, ofta med berg-i-dagen och
beväxta med främst tallskog. Den äldre odlingsmarken ligger uppe på höjderna. Den har under slutet av
1800-talet utökats med utdikade marker i dalgångarna. I de smala dalgångarna ligger flera långa sjöar
som förbinds av vattendrag. De har i äldre tider utgjort färdvägar in i landskapet.

De som i forntiden valde att söka sig från kusten och inåt skogslandet förefaller att ha valt bort Hunsala.
Inom huvudområdet finns i Fornsök endast en registrerad övrig kulturhistorisk lämning eller möjlig
fornlämning. Det är ett odlingsröse (L1958:656). Området saknar uppenbarligen de påfallande
gravlämningar som till exempel finns närmare kusten.

Trots avsaknaden av fornlämningar etablerades en gård i Hunsala under medeltiden. Det första kända
skriftliga belägget är från 1480 och 1544 angavs att detta var ett skattehemman. År 1560 hade gården
åker till fem tunnor och två skäppor, äng till tjugo lass hö, bra bete, god svedje-, timmer- och näverskog,
fiskevatten för gädda, braxen, abborre och mört samt åtta notvarp vilket år anses vara en relativt bra gård
vid den här tiden.

När storskifte genomfördes i Hunsala 1794 fanns fyra gårdar i byn varav tre förefaller ha brukats av två
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brukare. Byläget var då detsamma som dagens. Åkermarken låg samlad norr och söder om byläget
utmed de vägar som går genom byn. Kartans handling visar att markerna utnyttjats maximalt för bete och
slåtter. Ytterst få områden har varit ren skogsmark.

Laga skifte genomfördes i Hunsala 1840. Vid skiftet flyttades en gård till ett nytt läge norr om byn och två
gårdar söder om byn utmed vägen mot Hallingeberg. Lantmäteriets bevarade karta saknar den
beskrivande handlingen men kartan visar att nyodlingen vid den här tiden varit omfattande. Åkermarken i
anslutning till byn har utökats. Dessutom har man tagit upp mindre områden med åkermark längre bort
från byn. Det handlar troligen om ”lagom” fuktiga mossmarker som har kunnat omvandlas till odlingsmark.
Antalet gårdar har blivit fler i byn. Det är en utveckling som de flesta byar i området genomgått. När
befolkningen ökade delades gårdarna genom hemmansklyvning så att fler av barnen kunde få ut sin
arvslott i jord.

På laga skifteskartan är de tre sjöar som ligger inom byns marker fortfarande orörda. I lantmäteriets arkiv
finns ett förslag till hur marken skulle kunna delas vid en sänkning av sjöarna. Det är dock inte förrän
omkring 1930 som planerna verkar ha genomförts. Då har en mindre sänkning av Lillsjön gjorts, två av
Hunsalasjöns vikar har minskats och hela Oxebosjön (utanför huvudområdet) har torrlagts. Alla tre
projekten innebar en påtaglig omgestaltning av landskapet.

Hunsala ligger vid en trevägskorsning. Det gör platsen lätt att nå och hit förlades en av Hallingebergs
sockens skolor. Vägarna som går genom byn är viktiga förbindelseleder mellan byarna men är inte någon
av de större vägarna inom socknen.

Efter laga skiftet följde Hunsala den utveckling som man ser på landsbygden vid den här tiden.
Jordbruket hade fortfarande en stark ställning men skogsbrukets betydelse ökade och sämre
betesmarker och ängar övergavs. På den ekonomiska kartan från 1940-talet är stora delar av byns
marker skogbeväxta i stället för att användas för bete och äng men jordbruksmarken brukades
fortfarande i samma utsträckning som på skifteskartan. På nästa ekonomiska karta från 1970- talet har en
del åkermark i stället blivit betesmark, en del mindre åkrar på avstånd från byn har lagts igen och en del
odlingshinder som rösen och åkerholmar har tagits bort. Igenläggningen av marker och omställningen till
bete har i viss mån fortsatt fram till idag men i begränsad omfattning.
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan över Hunsala från 1940-talet. Källa:
Lantmäteriet

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan över Hunsala från 1970-talet. Källa:
Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB3 kap 6§) som säger att mark- och vattenområden

samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av naturvärden,
kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan skada dessa
värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Hunsala är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Hunsala by
Hallingebergs socken

Kärnområdet Hunsala omfattar byns centrum vid trevägskorsningen, en vid laga skiftet utflyttad gård norr
om byläget, skolan samt jordbrukslandskapet närmast byn.

Spännande byggnadsspår i Hunsala
Innan höhissarna körde man med häst och vagn på en körbro upp till ladugårdens andra våning för att
lasta av hö. Flera av ladugårdarna i Hunsala har kvar dessa broar byggda som stadiga ramper i sten. Vid
en av byns gårdar finns en märklig timrad byggnad med sex sidor. En gång i tiden satt en vindsnurra på
taket som pumpade upp vatten till en cistern som stod inne i byggnaden. Med självtryck kunde man få
rinnande vatten i ladugården. Det är samma teknik som i en stads vattentorn. Kor som ska producera
mjölk kräver mycket vatten och att inte behöva bära vatten från en brunn sparade arbete. Den lilla
byggnaden vittnar om tekniskt kunnande och klurighet som sparade arbete.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet Öppet odlingslandskap som brukats under lång tid, by i skogsbygd

Byggnadstraditionen Agrar bebyggelse från tiden efter laga skifte, lokal snickarglädje

Mötesplatser By vid vägkorsning, skola

Det brukade landskapet

Klass 3

©Lantmäteriet
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Odlingslandskapet kring Hunsala har bevarat ett småskaligt drag som förstärker miljöns ålderdomliga
intryck. Åkrarna är små och flikiga. Enstaka odlingshinder i form av rösen finns kvar och i kanterna av
åkrarna tar ett band av lövskog vid innan barrskogen tar över.

Byggnadstraditionen

I bykärnan finns fortfarande avläsbara drag av radbyn även om man efter laga skifte frångått tidigare
ordning vad gäller ekonomibyggnadernas placering. På laga skifteskarta ligger all bebyggelse öster om
vägen mot Stenserum. Tomterna är långsmala och ligger tätt i rad. Mangårdarna ligger längts österut och
därefter ladugårdarna närmast vägen. Med undantag av enstaka mindre ekonomibyggnader är alla hus
vända med gaveln mot vägen mot Stenserum. Efter laga skifte har flera byggnader inom varje fastighet
försvunnit. Nya mangårdsbyggnader som uppförts har vänts med framsidan mot vägen mot Stenserum.
Nya ladugårdar som uppförts har också fått en annan placering än tidigare. I ett fall har ladugården
förlagts väster om vägen mot Stenserum, parallellt med vägen och i ett annat fall öster om mangården,
med gaveln mot Gamlebyvägen. De gamla ladugårdsplanerna har i stället blivit trädgårdar och förstärker
idag tomternas långsmala intryck. Bebyggelsens struktur har alltså genomgått en stor förändring men de
långsmala tomterna och enstaka byggnaders placering gör ändå att man med hjälp av äldre kartor förstår
hur bymiljön tidigare har varit ordnad.

Det gamla byläget är grunden för Hunsalas kulturhistoriska värde. Kombinationen av flera äldre
byggnader, såväl mangårdsbyggnader som ekonomibyggnader, och spår av den tidigare radbyn bidrar till
värdet. Bebyggelsen är i huvudsak välbevarad. En rektifiering av laga skifteskartan mot dagens kartbild
visar att byggnaderna har uppförts efter laga skifte. Det stämmer också med de stildrag som är lätt
synliga i byggnaderna. Finns äldre byggnadsdelar har de återanvänts från äldre bebyggelse och är idag
inte synliga exteriört. Flera av bostadshusen är klädda med locklistpanel och målade med röd slamfärg,
snickerier i vitt samt har tak belagda med tegel. Inom en fastighet finns flera fina exempel på lokal
snickarglädje. Ett par bostadshus är putsade i vitt eller gult. Ekonomibyggnaderna är uppförda i
skiftesverk eller med regelstomme. Även de är traditionellt målade med röd slamfärg och taken belagda
med en- eller tvåkupigt tegel. Vid flera ladugårdar finns välbevarade körbroar. På en av gårdarna finns en
sexkantig byggnad som har varit ett vattentorn. Tidigare fanns en vindsnurra på taket som hjälpte till att
pumpa upp vattnet som sedan tappades upp i ladugården med hjälp av självtryck.

Mötesplatser

Vägförbindelserna har varit viktiga faktorer för etableringen av framför allt skolan i Hunsala. Av de tre
vägar som möts i Hunsala har vägarna mot Hallingeberg och Gamleby i stort sett bevarat sin sträckning
medan vägen mot Stensrum lagts om norr om byn. Vägen mot Stenserum förändrades i samband med
att ett nytt gårdsläge etablerades efter laga skifte. Samtliga vägar är fortfarande belagda med grus.
Skolbyggnaderna stod klara år 1900 och lades ner 1954.
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Utsnitt ur laga skifteskartan från 1840. På skifteskartan ser man hur
majoriteten av den dåvarande bebyggelsen var placerad öster om vägen.
Man ser också hur långt söderut Hunsalasjöns vik sträckte sig före
sjösänkningen. Samtliga bytomter hade sjöutsikt. Källa: Lantmäteriet

 

Vy över byn från söder.

Det utflyttade gårdsläget norr om byn. I skogsdungen till vänster ligger
skolan.

 

Gårdsmiljö med mangårdsbyggnader kvar på ursprunglig plats för
mangården men ladugården har rivits och ny har byggts på andra sidan
vägen, utanför bilden. Den sexkantiga byggnaden till vänster har varit ett
vattentorn som försett gårdens ladugård med vatten. Tidigare fanns en
vindsnurra på taket som pumpade upp vatten till en cistern.
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Exempel på lokalt präglad snickarglädje och veranda.

 

Skolhuset från år 1900. Till vänster i bilden skymtar lärarbostaden från
samma tid.

Bostadshus i på långsträckt tomt.

 

Ekonomibyggnader uppförda efter laga skifte och placerade öster om
mangården, utmed vägen mot Gamleby. Enligt bokverket Sveriges
bebyggelse ska ladugården vara uppförd 1872 med körbro på långsidan.

Ladugård väster om vägen mot Stenserum. Välbevarat exempel på körbro
placerad på gaveln.

 

Odlingslandskapet norr om byläget, utmed vägen mot Stenserum.
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Huvudområde Källsåker
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1uHjCW.

Källsåkersområdet motsvarar till sin utbredning kulturmiljövårdens riksintresseområde H91;
Källsåker. Det ligger utmed Europaväg 22 och är en av landets rikaste fornlämningsmiljöer.
Inom huvudområdet finns ett kärnområden, Hermanstorp.

Vid den stora havsviken

Reser man på E22:an norrut, förbi infarten till Västervik, kör man i kanten av ett bördigt
jordbrukslandskap. För 7000 år sedan var detta en grund havsvik med dagens höjder som
stack upp som öar. Grupper av jägare och fiskare kunde stanna en tid innan man drog vidare.
För 3000 år sedan hade landhöjningen fått stora delar av vattnet sjunka undan. Bronsålderns
människor hade slagit sig  ner i området. De sanka strandängarna gav gott bete åt deras
boskap. Det här var en plats där det måste ha varit bra att leva. De som levde här under
bronsåldern satte djupa avtryck i landskapet och spåren av dem syns tydligt. När Västervik
växte fram under medeltiden gick landvägen genom området till den nya staden. Medeltidens
ridväg har ersatts av asfalterade vägar och järnväg. Idag dundrar lastbilar och tåg fram förbi
bronsålderns betesängar och gravar.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
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Kärnområden:
Kärnområde Hermanstorp (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Källsåkersområdet utgörs av en forntida havsvik, kantad av skogsklädda urbergshöjder. Havsviken är
idag en dalgång med ett öppet jordbrukslandskap som bryts upp av kuperade, moränbundna småhöjder.
Landskapet är idag glest bebyggt, men direkt påverkat av större vägar och järnvägar.

För 7000 år sedan gick kustlinjen 25 meter högre än idag och området vid Källsåker var en havsvik.
Områdets kullar stack upp som öar. De första människorna som besökte och åtminstone i perioder slog
sig ner i området var jägare och fiskare. I området har man hittat spår av deras kortlivade boplatser och
jaktplatser.

För ungefär 4000 år sedan grundades havsviken upp och blev fastland. Under yngre bronsålder, för 3000
år sedan, låg strandlinjen 10-12 m över dagens. Kvännaren hade förlorat kontakten med havet och blivit
en sjö. Bronsålderns människor såg till att bygga sina gårdar intill de grunda strandängarna. Det var
näringsrika marker som gav bra bete åt tamboskapen.

De följande 3000 åren har strandlinjen sjunkit ytterligare och mer mark har blivit möjlig att bruka. Under
järnåldern förbättrades jordbrukets redskap och man kunde börja bearbeta de före detta havsbottnarnas
näringsrika lera. För att komma närmare den goda åkermarken flyttade man sina gårdar längre ner i
dalgångarna.
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Under medeltiden skapas ett antal gårdslägen kring den före detta havsviken. Gårdarna heter idag
Målserum, Rössle, Mommehål och Källsåker. De har alla sina först skriftliga belägg från 1300- och 1400-
talen. Den goda jorden gjorde området intressant för kyrkan och frälset som ägde gårdar i de olika
byarna. Inom huvudområdet låg och liggerfotyfarande byarna Mommehål och Källsåker. Under
medeltiden var Källsåker en större ensamgård och i Mommehål fanns två gårdar.

Under århundradena som följde utvecklades gårdarnas jordbruk. I Källsåker genomförde man 1796
storskifte och i Mommehål storskiftades markerna 1807 och laga skifte genomfördes 1842. Från det att
laga skifte genomfördes och fram till idag har jordbruket i området utvecklats till det storskaliga brukande
som man ser idag.

Den viktigaste landsvägen in till Västervik har alltid gått genom Rössles, Mommehåls och Målserums
marker. Järnvägen Tjustbanan går också genom området och stod klar 1879. E22:an fick sin nuvarande
huvudsakliga sträckning i norra Kalmar län vid en stor ombyggnad som pågick under 1950-1960-talet. Nu
blev kustvägen detta den viktigaste transportleden från sydöstra Sverige mot Stockholm. Med ökad trafik
har såväl E22:an som infartens trafikplats byggts om. Det betyder bland annat att en sträckning av vägen
som tidigare gick rakt genom fornlämningsområdet vid Herrmanstorp idag är övergiven.

Jordbrukets utveckling och den förändrade infrastrukturen har påverkat områdets fornlämningar. Det är
troligt att en hel del lämningar försvunnit. Trots det är mängden och variationen av lämningar på platsen
imponerande. Lämningarna som hittats visar att området har varit befolkat sedan äldre stenåldern och
permanent bebott sedan yngre bronsåldern. Den sammantagna och varierade fornlämningsbilden i
området gör Källsåkersområdet till en av landets rikaste och mest upplevelsevärda bronsåldersmiljöer.

Utsnitt ur storskifteskartan för Källsåker från 1796. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur storskifteskartan för Mommehål från 1807. Observera norrpilens
riktning. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur laga skifteskartan över Mommehål från 1842. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H91 Källsåker för kulturmiljövården. Riksintresset

motiveras av en fornlämningsmiljö med monumentala gravrösen från flera olika tidsperioder i
påtagliga höjdlägen och deras samband med befintliga bymiljöer som tillsammans visar på en
bygd med en särskilt lång kontinuitet. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).
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5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kallat Västervik STG öster E22 som omfattar fornlämningsområdet vid
Herrmanstorp är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar
län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Hermanstorp
Törnsfall socken

Kärnområdet Hermanstorp ligger vid infarten till Västerviks stad. Det omfattar den mest framträdande
delen av riksintresset H91 Källsåker.

Vid den stora havsviken
Reser man på E22:an norrut, förbi infarten till Västervik, kör man i kanten av ett bördigt
jordbrukslandskap. För 7000 år sedan var detta en grund havsvik med dagens höjder som stack upp som
öar. Grupper av jägare och fiskare kunde stanna en tid innan man drog vidare. För 3000 år sedan hade
landhöjningen fått stora delar av vattnet sjunka undan. Bronsålderns människor hade slagit sig
ner i området. De sanka strandängarna gav gott bete åt deras boskap. Det här var en plats där det måste
ha varit bra att leva. De som levde här under bronsåldern satte djupa avtryck i landskapet och spåren av
dem syns tydligt. När Västervik växte fram under medeltiden gick landvägen genom området till den nya
staden. Medeltidens ridväg har ersatts av asfalterade vägar och järnväg. Idag dundrar lastbilar och tåg
fram förbi bronsålderns betesängar och gravar.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Område med gravar, boplatser, skålgropsstenar, odlingsytor och skärvstenshögar. Ett
av södra Sveriges tydligaste och mest tillgängliga fornlämningsområden från
bronsåldern.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet

Hermanstorp är ett av Tjusts och Södra Sveriges mest storslagna och tydligast avläsbara
fornlämningsområden. Läget vid infarten till Västervik gör området lättillgängligt för besökare.
Fornlämningarna som finns här representerar ett långt tidsavsnitt under förhistorisk tid där tyngdpunkten
ligger på bronsålder och äldsta järnålder. Lämningarna är särskilt sevärda genom sin monumentalitet och
variationsrikedom. Gravrösena som ligger på höjder i det öppna odlingslandskapet kan upplevas väl från
det kringliggande landskapet.

Området vid Herrmanstorp utgör endast en del av det fornlämningstäta området kring den förhistoriska
havsviken. Platsen är till stor del en hagmark, högt belägen med god utblick över jordbrukslandskapet
mot norr. Här finns mängder med gravar från bronsålder och äldre järnålder i form av rösen och
stensättningar. De mest iögonfallande av dessa är de stora bronsåldersrösen högt uppe på höjderna.
Många av gravarna är friliggande medan andra är en del av ett sammanhängande gravfält. I området
finns också odlingsytor i form av stenröjda fossila åkrar, skärvstenshögar och flera block med inhuggna
skålgropar. Den mest imponerande av dessa är en sten med 160 skålgropar.

I den sydvästra delen av området finns en större boplats (L1956:8400) som undersöktes inför bygget av
den nya infarten till Västervik från E22:an. Sammantaget visar lämningarna och landskapet på områdets
helhet med boplats, havsvikens förutsättningar och gravanordningarna.

Fornlämningsområdet vid Herrmanstorp är också ovanligt tillgängligt för besökare. Vid den gamla infarten
till Västervik har man ordnat parkering, bord och bänkar samt informationsskyltar. I terrängen finns
markerade stigar så att man hittar till de olika lämningarna och tillbaka igen.

Vy över havsviken från Hermanstorp. Till vänster i bild en bit av E22:ans
äldre sträckning. Till höger en av områdets informationstavlor.

 

Klivstätta in i området öster om gamla E22:an. I det kuperade
beteslandskapet skymtar ett av områdets större rösen mitt i bilden.
Informationsskylten berätar om gravar för de mäktiga.
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Skålgropssten vid Hermanstorp. I flera av stenens skålgropar ligger mynt
som besökare lämnat kvar.

 

Mäktigt röse vid Hermanstorp.

Röse och skolgropssten.
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Huvudområde Karrum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1yqa8v.

Huvudområde Karrum omfattar byn Karrum med omgivande marker inklusive den sänkta sjön
Bjärken, gården Svarttorp och byns malmbebyggelse nordost om byläget. Inom
huvudområdet finns kärnområdet Karrums by.

Ibland blir det inte som man täkt sig
Man får tänka sig att förväntningarna var höga. Runt om i trakten hade sjöar sänkts och
bönderna fått tillgång till gammal sjöbotten som kunde odlas. Nu, i slutet av 1800-talet var
turen kommen till sjön Bjärken i byn Karrum efter att sjöar längre norrut i vattensystemet
sänkts. Ett stort arbete med hackor och spadar väntade men förhoppningarna var att detta
skulle ge mark och bättre skördar. Om det fanns kritiska röster fick de böja sig. Sjön sänktes.
Men rätt snart visade det sig att det inte gick att få någon god åkermark. Det var för sankt.
Idag är den gamla sjömarken en mosse med uppväxande lövskog.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden

Kärnområde Karrums by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Byn Karrum ligger på östra sidan av en dalgång som utgör en utlöpare i söder till den stora dalgång där
de stora gårdarna Odensviholm och Ogestad ligger. Genom byn går vägen mellan Odensvi och
Blackstad. Landskapet är kuperat men just vid byn är terrängen flackare. Området är en del av norra
Tjusts sprickdalslandskap och höjder och dalgångar följer den riktning nordvästlig-sydostlig som detta
landskap har. Byn omges av åker och ängsmark. I ängarna och i kanten av åkermarken växer lövskog,
främst ek, björk, ask och lönn. Bortom den öppna marken tar tallskogen vid.

Lämningarna som förekommer i området utgörs framför allt av gravar i form av rösen och stensättningar.
Gravarna ligger huvudsakligen i den södra delen av huvudområdet där den odlade marken övergår i
skogsmark. I området finns även fyndplatser efter en spetsnackig bergartsyxa och en flintdolk, bägge
förkomna.

Det första kända skriftliga belägget för Karrum är från 1362. I slutet av 1500-talet fanns här tre
sämjehemman. Gårdarna donerades till Conrad Falkenberg 1645 och blev en del av
Odensviholmsgodset. År 1787 genomfördes storskifte i byn. Kartan från tiden visar att byns bebyggelse
låg samlad på den plats där byn ligger idag utom gården Svarttorp som med tiden kom att brytas ut från
Karrum och bli en egen enhet. Vid storskiftet fick de tre gårdarna namnen Norrgården, Mellangården och
Södergården. Varje gård hade vid den här tiden flera brukare men, eftersom de löd under Odensviholm
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gjordes inte någon hemmansklyvning. I ett av de många arvsskiften som genomfördes för Odensviholm
blev Karrum med tiden en del av godset Ogestad. Först 1876 sålde ägaren av Ogestad gårdarna i
Karrum och brukarna i byn kunde då bli sina egna och dela de tre gårdarna i flera fastigheter.

Under 1800-talets andra hälft genomfördes flera sjösänkningsprojekt i Odensvi socken. Bland annat
sänktes vattennivån i Kyrksjön och Enebygöl som genom ett mindre vattendrag har förbindelsen med
sjön Bjärken som delvis låg inom byn Karrums marker. Hela sjön försvann genom projektet och på laga
skifteskartan från 1882 är marken i stället en äng. Vid laga skiftet flyttades två gårdar ut ur byn och
gårdslägena Västrabro och Brehultshaga uppstod. Skifteskartan visar hur markerna användes vid den
här tiden. Åkermarken låg närmast bebyggelsen och betet längst bort av den brukade marken.

På både storskifteskartan och kartan från laga skiftet finns öster om byn ett mindre bebyggelseläge. Här
låg sedan slutet av 1600-talet två båtsmanstorp, Engströmstorp och Vimanstorp med lite mark som hörde
till varje torp. Intill de båda båtsmanstorpen kom ytterligare torp och lägenheter att etableras under slutet
av 1800-talet. Under 1900-talets första årtionden friköptes de här fastigheterna, inklusive
båtsmanstorpen. Området blev en malmbebyggelse till Karrum. Här byggdes enkla torp som beboddes
av lantarbetare och hantverkare. Till husen fanns en liten tomt med plats för ett odlingsland, några
fruktträd och ett uthus eller en verkstad.

Efter laga skifte kom stora delar av ängsmarken i Karrum, som på många andra ställen, att omvandlas till
åker. En jämförelse med den ekonomiska kartan från 1940-talet visar vad som hänt. Den mark som blivit
tillgänglig genom sänkningen av sjön Bjärken visade sig vara för sank och slåtterbruket på sjömarken
upphörde under 1900-talet. Idag är området beväxt med lövskog. Markerna kring Karrum hade, enligt
kartorna, varit rätt fria från åkerholmar och rösen men nu togs en del av det som fanns bort för att
underlätta brukandet med nya maskiner och metoder. Under tiden efter 1940- talet fram till 1970-talets
ekonomiska karta och vidare fram till idag har mindre åkrar och en del sämre marker upphört att brukas
som åkrar. En del av åkermarken närmast byn har blivit betesmarker.

Genom byn går vägen mellan Blackstad och Odensvi som är en gammal vägförbindelse mellan de båda
orterna. I Karrum finns en milstolpe av gjutjärn från 1861 som vittnar om det. En mindre väg gick österut
till de båda båtsmanstorpen. Idag finns denna väg kvar men malmbebyggelsen nås främst genom en väg
norr om Karrum. På kartan som upprättades 1874 inför laga skiftet finns den här vägen inte med men på
Generalstabskartan från 1882 är den inritad och bör alltså ha kommit till i samband med laga skifte.
Vägen fortsätter mot byn Tuna och utpekades inom projektet ”Värna vägen” som en kulturhistoriskt
intressant väg. Vägarna genom Karrum är en anledning till att det under en tid i mitten av 1900-talet fanns
en affär på malmen.
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Utsnitt ur karta över Karrums by 1699. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur laga skifteskarta från 1882 över Karrums by. Källa: Lantmäteriet.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6§) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. detaljplan eller områdesbestämmelser, upprättas
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för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Karrum är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.

9. Vägen mellan Svarttorp och Tuna är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Värna
vägen”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Kärnområde Karrums by
Odensvi socken

Kärnområdet Karrums by är en bymiljö i södra delen av dalgången genom Odensvi, på gränsen till
skogsbygden. Bebyggelsen utgörs av en traditionell agrar bebyggelse men med mangårdsbyggnader i
sen 1800-talsstil.

Rik och fattig i Karrum
Bönderna i Karrum bodde utmed stora vägen, torpare och hantverkare bodde på malmen vid en mindre
väg i byns utkant. Åker man den stora vägen mellan Odensvi och Blackstad genom Karrum ser man
bondgårdar med ladugårdar och mangårdsbyggnader med bevarad snickarglädje. De utsmyckade husen
visar på att man hade det gott ställt i Karrum. Öster om byn ligger en samling av enklare
bostadsbebyggelse. Den har sin grund i två båtsmanstorp från 1600-talets slut. I slutet av 1800-talet
byggdes här fler enkla bostäder utan någon mark annat än för ett potatisland och några äppelträd. Här
bodde hantverkare och tillfällighetsarbetare. Det fanns en smedja och med tiden öppnade en affär. Den
här typen av bebyggelse i utkanten av en by kallas ofta för malmbebyggelse. Den var en del av dåtidens
fattigvård och samtidigt lantbrukets arbetskraftsresurs.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet By i skogsbygd, spår av olika tiders brukande som utdikning.

Byggnadstraditionen
Traditionell agrar bebyggelse, mangårdsbyggnader till exempel i det sena 1800- talets
stil med snickarglädje, malmen enklare bebyggelse i traditionell stil.

Det förhistoriska landskapet Lösfynd och gravar från stenålder, bronsålder och äldre järnålder.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det brukade landskapet

Odlingslandskapet i Karrum har påverkats av de stora förändringar som genomförts inom jordbruket
under 1800-talet och 1900-talet och som idag fortfarande är synliga i landskapet. Den öppna marken är
som i de flesta skogsbygder flikig och uppbruten av åkerholmar och odlingshinder. Många har tagits bort
under 1900-talet men markerna på dalgångens sidor vid byläget ger fortfarande ett flikigt och småbrutet
intryck. Här låg tidigare byns åkermark men denna är idag till stor del betesmark. I dalgången är
landskapet mer storskaligt brukat och det som tidigare var slåtter och betesmarker har blivit byns
åkermark. Skiftet i användningen av markerna är en av de stora förändringarna under 1900-talet.
Sänkningen av sjön Bjärken är också en åtgärd som speglar en tid. Under 1800-talets andra hälft
genomfördes ett stort antal utdikningsprojekt runt om i landet. Arbetet fick varierande resultat och
sänkningen av Bjärken är ett exempel på hur det i förhållande till arbetsinsatsen blev en kortvarig
landvinst av projektet. Marken är för sank för att bruka och är idag skogbeväxt.

Vägen mellan Blackstad och Odensvi som går genom Karrums by har under lång tid varit en viktig
förbindelseled och är troligen en gammal färdväg. Vägen har i stort sett kvar sin gamla sträckning men är
idag belagd med asfalt. Som en påminnelse om vägens betydelse finns en milstolpe (L1956:1174) av
gjutjärn från 1861 i byns södra del. Vägen genom byn kantas på några ställen av stora askar och ekar.

Byggnadstraditionen

Karrums ursprungliga bymiljö är idag tydligt avläsbar i landskapet genom sitt läge i kanten av dalgången.
Byn går att följa på kartor från 1699. Bebyggelsen ligger samlad på båda sidor om vägen mellan
Blackstad och Odensvi. Inom kärnområdet ligger också det vid laga skifte utflyttade gårdsläget Västrabro
som visar på byns förändring i samband med laga skiftet 1882. Bostadsbebyggelsen utmärks av det sena
1800-talets stildrag med paneler i ljusa oljefärger, paneler med omväxlande stående eller liggande panel,
putsade fasader och snickarglädje främst vid verandor. Bostadshusen är uppförda i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet. Det förhållandevis sena skiftet i Karrum kan ha påverkat bebyggelsen liksom
sågverksrörelsen under samma period som gjorde sågade och hyvlade produkter tillgängliga för alla.
Sadeltaken eller de halvvalmade taken är i de flesta fall belagda med rött tegel. Även de flesta av
ekonomibyggnaderna är uppförda efter laga skiftet. I ladugårdarna varvas partier med skiftesverk med
partier byggda med regelstomme. Enstaka äldre mindre ekonomibyggnader i form av timrade bodar finns.
Ekonomibyggnaderna är genomgående målade med röd slamfärg med snickerier i vitt eller svart. Taken
är idag i de flesta fall belagda med korrugerad plåt.

Malmbebyggelsen öster om byn är ett väl samlat exempel på den enklare bebyggelse som kunde uppstå
utanför en by. Grunden för Karrums malmbebyggelse är de båda båtsmanstorpen med anor sedan slutet
av 1600-talet men merparten av bebyggelsen har tillkommit under slutet av 1800-talet. Den är ett utslag
av befolkningsökningen vid den här tiden innan industrialiseringen och inflyttningen till städer och
samhällen tagit fart. Bebyggelsen är mindre och enklare än byns mangårdsbyggnader och speglar den
sociala skillnad som fanns. Bostadshusens fasader är genomgående klädda med lock- eller locklistpanel
och målade med röd slamfärg eller gul oljefärg. Flera av husen har någon form av veranda, i några fall
dekorerad med snickarglädje. Tegeltak är genomgående. Uthusen är, med undantag av ladugården till
Vimanstorp som är lite större och modernare, små och enkla. De är av trä och målade med röd slamfärg,
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snickerier i vit och svart oljefärg samt tak belagda med tegel eller korrugerad plåt. I området finns en
restaurerad smedja och en byggnad som tidigare var affär.

Det förhistoriska landskapet

De förhistoriska lämningarna i Karrum är få men visar att det redan under stenåldern funnits en
bosättning. I kanten i den äldre bykärnan ligger ett stort och mäktigt bronsåldersröse (L1956:638). Röset
är något ovalt till formen och mäter ca 20 meter i diameter och är närmare 2 meter högt. Graven ligger på
kanten av en sluttning ner mot den nu utdikade sjön Bjärken. På de högre partierna I betesmarken söder
om bykärnan finns ett flertal spridda stensättningar och en möjlig domarring. Stensättningarna är
svårdaterade, men skall sannolikt sättas i samband med en bosättning under perioden yngre bronsålder–
äldre järnålder. Det finns även ett par lösfynd från stenålder i området. Strax väster om den äldre
bykärnan har det framkommit en flintdolk (1956:1010) som dateras till den yngsta stenåldern eller äldre
bronsålder och skulle kunna vara samtida med det stora röset. Det andra lösfyndet utgörs av en
spetsnackig bergartsyxa (L1956:1011) som möjligen dateras till jägarstenålder. De två lösfynden är tyvärr
förkomna, varför det inte går att göra en ny bedömning.

Landskapet vid infarten till Karrum från söder.

 

Vy över bymiljön från söder. Till höger en av de stora askar som står i
kanten av vägen som går genom byn.
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Vy över den uppodlade dalgången nedanför byn.

 

Putsad mangårdsbyggnad med veranda prydd med snickarglädje, södra
delen av byn.

Vy över bymiljön.

 

Mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet med liggande och stående
panel och snickarglädje

Milstolpen av gjutjärn från 1861.

 

Bostadshuset till före detta båtsmanstorpet Engströmstorp.

458



Renoverad malmstuga

 

Före detta affärslokal på malmen. På 1950-talet fanns här Gösta Karlssons
Speceri- och diverseaffär. Vid den tiden fanns också telefonstation i huset.

Ladugården till före detta båtsmanstorpet Vimanstorp utmed vägen mot
Tuna. Ladugården har ett gjutet cementparti där man haft mjölkrum vilket
gör att den troligen byggdes alternativt moderniserades på 1920–1930-
talet. Vid den bortre gaveln, ej synligt på bilden, finns körbro bevarad.

 

I den södra delen av Karrums äldre bykärna återfinns ett stort
bronsåldersröse. Graven ligger på kanten till sluttningen ner mot den nu
utdikade sjön Bjärken.
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I den södra delen av kärnområdet finns flera stensättningar som ligger på
de högre partierna i betesmarken.

 

Vy från byn Karrum mot gården Västrabro. Till höger i bilden syns det
lövskogsområde som idag utgör den utdikade sjön Bjärken.
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Huvudområde Kilmare
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/KyLf4.

Huvudområde Kilmare omfattar gården Kilmare med gårdsmiljö, marker och fornlämningar.
Sprickdalslandskapet var under förhistorisk tid en del av vattenvägarna in i landet.
Huvudområdet innehåller ett kärnområde vid gårdens bebyggelsecentrum.

Bördig jord på gammal sjöbotten
Gården Kilmare ligger på den norra sluttningen av en vid dalgång. När inlandsisen hade smält
fanns här en lång utlöpare till den stora Verkebäcksviken. När landhöjningen under
bronsåldern gjorde att vattnet började sjunka undan, blottlades sjöbotten. Marken här var fri
från sten och bördig att odla. Dåtidens människor slog sig ner på kanterna längs viken. Vid
Kilmare finns de flesta lämningarna nordväst om odlingslandskapet. Rösen och stensättningar
berättar om att människor troligen slog sig ner här redan under bronsåldern.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Kilmare (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Sprickdalslandskapet präglar Västerviks kommun och vid Kilmare blir detta landskap tydligt avläsbart.
Dalgången i nordvästlig-sydostlig riktning var efter inlandsisens avsmältning en del av en vattenled in i
landet. Landhöjningen skar av flera av vattenvägarna in i landet och vid Kilmare bilades sjön Kilen i
nordväst och Ängsjön i sydost. Dalgången är en gren till den större Verkebäcksviken. Området har legat
under högsta kustlinjen och höjderna kring dalgången är renspolade så att berget går i dagen.
Bergknallarna ligger som öar och inskjutande flikar i åker- och beteslandskapet. På sluttningarna närmast
åkermarken dominerar lövskogen men uppe på höjderna tar tallskogen vid.

På flera av höjdlägena kring gårdens marker ligger fornlämningar från bronsåldern och äldre järnåldern i
form av gravrösen och stensättningar. Det visar på att platsen tidigt varit attraktiv för människor. De goda
vattenförbindelserna och de bördiga marker som uppstått när havsvattnet sjunkit undan har gett goda
förutsättningar för dem som ville slå sig ner här.

Den första skriftliga notering, enligt Det medeltida Sverige, som finns om Kilmare är från 1359. Då fanns
två frälsehemman och två kronohemman i Kilmare. Frälsehemmanen ägdes av Håkan Karlssons
(Bergkvaraätten) men det förefaller som att han med tiden donerade sin jord i Kilmare till Linköpings stift.
Biskopen Karl Båt hade avsatt denna för prebendet till St Eriks kapell vid Linköpings domkyrka. Under
1380-talet såg storgodsägaren Bo Jonsson Grip till att köpa jord i Kilmare och han bör till slut ha ägt en
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stor del av byns marker.

Kilmare är alltså en större gårdsbildning redan under medeltid och 1500-talet, något som kommer
fortsätta. Gården blir under 1600-talet en del av underhållet för Stegeholms grevskap som då innehades
av familjen Sture. Familjen Sture avlöstes 1616 av Hans Christoffer von Königsmarck. 1628 bytte Johan
de Rees och Hans Philipsson till sig de båda gårdarna och därmed blev Kilmare delat i två gårdar. 1769
var Kilmare den första byn i Gladhammar att genomgå storskifte. Man var dock inte nöjda med resultatet
utan arbetet gjordes om 1782 och från denna förrättning finns skifteskarta över åker, äng och hagar
bevarad. Under slutet av 1700-talet fanns två brukare på varje gård.

Kilmare fortsatte att vara delat på två gårdar fram till 1868 då de återigen slogs samman till en gård. År
1886 köptes Kilmare gård av familjen Dahlström. Eftersom gårdarna slagits samman fanns inte behovet
av laga skifte. Jordbruksmaken har istället kunnat brukas i stora skiften och odlingshinder har redan på
ett tidigt stadium försvunnit. Som på många andra gårdar har blötare marker i slutet av 1800-talet dikats
ut och odlats upp.

Under 1900-talet har markerna till Kilmare gård följt jordbrukets utveckling i landet. Jordbruket har
effektiviserats och maskinerna har blivit större. Den ekonomiska kartan från 1943 visar ett
odlingslandskap med flera små åkrar och flikiga utlöpare till de större fälten. På den ekonomiska kartan
från 1978 har en stor del av dessa mindre åkrar och flikar rationaliserats bort. Delar av denna mark
används idag som bete. Man har också under senare år drivit ett projekt för att med röjning och bete
öppna upp markerna ner mot Ängsjön igen.

Vy över Kilmare från väster

 

Vy över Kilmare från väster
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Vy över odlingslandskapet vid Kilmare från öster.

 

Utsnitt ur storskifteskarta från 1782.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Kilmare
Gladhammars socken

Kärnområdet Kilmare utgörs av gårdsmiljön vid Kilmare gård med byggnadsdelar från 1600-talet, det
storskaliga jordbrukslandskapet i dalen nedanför gården samt de omgivande höjdernas lämningar från
bronsåldern.

Mangårdsbyggnad med spännande historia

Mangårdsbyggnaden på gården Kilmare byggdes på 1700-talet, men i byggnaden ska ett hus från 1600-
talet finnas kvar. Genom att ta till vara äldre delar sparades tid, pengar och material vid husbyggen.
Spåren av det äldsta huset är dolda under mangårdsbyggnadens putsade fasader. För den som en dag
ska putsa om byggnaden väntar en spännande historia att undersöka! Mangårdsbyggnaden flankeras av
flyglar i samma stil. I närheten ligger stallet där gårdens ägare höll sina dyrbara hästar. En traditionell
magasinsbyggnad och ett märkligt åttkantigt hus kompletterar miljön. Man vet inte vad det åttkantiga
huset ursprungligen har använts till men under en period på 1900-talet nyttjades det som hönshus. En bit
bort ligger gårdens stora ladugårdar och logar. Här finns också skola och lärarbostad. Från början av
1900-talet till storkommunreformen 1952 kom traktens barn hit för att gå i skola.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Mangårdsbyggnad med bevarad del från 1600-talet. Ekonomibyggnader typiska för
1800-talets agrara bebyggelse.

Det förhistoriska landskapet Lämningarna kring Kilmare kan dateras till bronsåldern och utgör en del av det

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

bronsålderslandskap som finns i Tjust.

Byggnadstraditionen

Inom gårdsmiljön Kilmare finns flera olika typer av äldre, välbevarade byggnader som bidrar till
förståelsen och upplevelsen av en äldre gårdsanläggning, med alla de olika funktioner som behövdes för
gårdens skötsel.

De mest anslående byggnaderna i miljön är huvudbyggnaden med de båda flyglarna. Huvudbyggnaden
ska ha uppförts på 1600-talet och fick sin nuvarande utformning vid en tillbyggnad på 1700-talet.
Flyglarna byggdes under 1700-talet och anpassades för att stilmässigt harmoniera med
huvudbyggnaden. En större modernisering av huvudbyggnaden gjordes 1956. Huvudbyggnaden är tre
våningar hög under ett brutet tak. Fasaden är symmetriskt uppbyggd i nyklassicistisk stil och klädd med
en slät, stående brädpanel målad i en grå-grön kulör. Panelen och färgsättningen ska ge intryck av att
byggnaden är putsad. Entrépartiets kolonner bär upp en liten balkong. Taket är belagt med enkupigt rött
lertegel. Flyglarnas fasader är klädda med locklistpanel i samma kulör som huvudbyggnaden.
Huvudbyggnaden ligger med utsikt över dalgångens odlingsmark i söder. Mot söder finns även en
terrasserad trädgård. Terrasserna bärs upp av kraftiga murar av natursten försedd med trappa.
Terrasserna avskärmas av gjutjärnsstaket, häckar och putsade stolpar. Framför huvudbyggnaden, mot
norr, finns en stor grusplan och flera större lindar.

Öster om huvudbyggnaden ligger en polygonal byggnad som åtminstone under en period har använts
som hönshus och därför kallas hönshuset. Åttkantiga byggnader förekommer ibland, antingen uppförda i
trä eller murad. De kan ha haft olika funktioner. I Kalmar län är de ovanliga. Ett exempel finns dock på
Ems herrgård där en sådan byggnad har använts som rökhus. I Skåne finns exempel på hönshus byggda
med åttkantig form. Hur byggnaden på Kilmare ursprungligen har använts är inte känt. Den lilla
tornkonstruktionen var tidigare duvslag. Byggnaden står på en rejäl stensockel. Fasaderna är klädda med
liggande rödmålad panel. På varje sida finns ett fönster och under det en lucka för hönsen, undantaget
mot väster där husets dörr finns. Taket är belagt med tvåkupigt rött tegel och kröns av ett litet torn med
samma form som byggnadskroppen. På denna del av byggnaden är fasaderna klädda med stående
rödmålad panel. Idag är byggnaden inredd som bostad. Söder om hönshuset ligger ett bostadshus, klätt
med rödmålad locklistpanel och brutet tak belagt med tvåkupigt rött tegel.

Gårdens ekonomibyggnader ligger dels väster om vägen mot Västervik, dels några hundra meter öster
om huvudbyggnaden. I det första läget, väster om vägen, finns stall, loge, smedja, magasin och snickeri,
och i det andra ladugård och tröskloge. Flera av de större äldre byggnaderna är byggda i
skiftesverksteknik och målade med röd slamfärg. Ladugården, trösklogen och logen har i senare tid fått
tak belagda med korrugerad svart plåt medan stallet och smedjan har kvar äldre enkupigt rött tegel. Extra
omsorg har lagts vid ladugårdens och stallets fönsteromfattningar. Dörrar är genomgående målade i svart
utom på ladugården där de målats gula. Stallet ska enligt Sveriges bebyggelse ha byggts omkring år
1800 medan ladugården uppfördes på 1870-talet.

En gård av Kilmares storlek krävde förr en stor arbetsstyrka och runt om på gårdens marker har funnits
flera torpställen. Familjerna var stora med många barn. Omkring år 1900 flyttades därför en skolbyggnad
från Kläcksvik till Kilmare. Skolhuset ska ursprungligen ha byggts med virke från Gladhammars medeltida
kyrka. Skolbyggnaden och den intilliggande lärarbostad, båda välbevarade, har stående locklistpanel och
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är målade i rött och med vita snickerier. Vid storkommunreformen 1952 var Kilmaren en av sex skolor i
Gladhammars kommun (övriga fem var Gladhammar, Sundsholm, Fårhult, Valstad och Gunnebo) men
några år senare hade verksamheten koncentrerats till Gladhammar och Gunnebo. Idag används båda
byggnaderna som bostad.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet finns flera gravar daterade till bronsåldern eller äldre järnåldern. Området är en del av
det förhistoriska landskap från de här tidsperioderna som utmärker Västerviks kusttrakt.

Inom kärnområdet finns det tre från vararandra åtskilda koncentrationer med gravar, med tre gravar
vardera. Flertalet är registrerade som fornlämningar men i ett par fall är de registrerade som övrig
kulturhistorisk lämning (stensättning L1958:3070 samt fornlämningsliknande lämning L1958:3147). I den
mellersta koncentrationen återfinns ett röse (L1958:3069). De resterande gravarna inom kärnområdet
utgörs av runda stensättningar (L1958:2305, L1958:2306, L1958:2375, L1958:2646, L1958:2946 och
L1958:3148). Under förhistorisk tid var dagens odlingsmarker vid Kilmare en havsvik. Gravarnas
placering upp på höjdlägena berättar om det. I sluttningarna har dåtidens bebyggelse och
odlingsmarkerna legat.

Huvudbyggnaden från norr.

 

Den västra av flygelbyggnaderna

469



Kilmare gård med trädgårdens terrasser, från söder.

 

Den åttkantiga byggnaden.

Ladugården och bortom den trösklogen.

 

Stallet väster om mangårdsbyggnaden.

Närbild av stallets foder kring fönster och luckor.

 

Loge
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Före detta skolhuset som flyttades hit omkring år 1900.
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Huvudområde Lofta-Gamleby
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/i99z8.

Huvudområdet Lofta–Gamleby är ytmässigt omfattande. Området utgörs av ett kuperat och
uppsprucket landskap runt Gamlebyviken, vilket består av omväxlande skogsklädda höjder
och öppna odlingsmarker. Området sträcker sig från Stångeland i väster till Åkerholm i öster. I
norr når området upp till Hässelstad och ned till Värmvik och Segersgärde naturreservat i
söder. Huvudområdet sammanfaller med Riksintresse för kulturmiljö H95A Lofta, vilket
framförallt riktar sig till områdets omfattande fornlämningar från brons- och äldre järnåldern.
De centrala delarna av Gamleby utgör ett eget riksintresse (Gamleby H95B) och även ett eget
huvudområde.

Bronsålderslämningar och herrgårdsbygd i norra Tjust
En blick på kartan över området kring Lofta och Gamleby berättar så mycket. Här ligger
fornlämningsmarkeringarna tätt, tätare än på andra ställen i det fornlämningstäta norra Tjust.
För den som har läst på om de stora gårdarna i Västerviks kommun klingar namn som
Casimirsborg, Ottinge och Nygård välbekanta. De är några av de kända herrgårdar som finns
i  trakten kring Västervik. Bronsålderns storhetstid i området fortsatte in i medeltiden och
längre fram i modern tid. De stora järnbruken och de goda jordbruksmarkerna samlade
rikedomar hos sina ägare. På de stora gårdarna uppfördes påkostade mangårdsbyggnader
för att visa upp ägarens framgång.

Innehåll:

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Casimirsborg (link available only in online story)
Kärnområde Gurstens säteri (link available only in online story)
Kärnområde Gökstad bykärna (link available only in online story)
Kärnområde Lofta sockencentrum (link available only in online story)
Kärnområde Måsebo (link available only in online story)
Kärnområde Nygårds säteri (link available only in online story)
Kärnområde Ottinge säteri (link available only in online story)
Kärnområde Stengårdsnäs prästgård (link available only in online story)
Kärnområde Utrike (link available only in online story)
Kärnområde Åkerholms säteri (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
I huvudområdet Lofta–Gamleby breder ett kuperat sprickdalslandskap ut sig, där Östersjöns havsvikar
tränger djupt in i landet och binder samman kust med inland. Området är bergigt och till stora delar
skogklätt med uppodlade lerjordar i dalsänkorna. Den högsta kustlinjen i området ligger runt 125 meter
över havet, vilket innebär att hela området legat dolt under vatten när den Baltiska issjön stod som högst.
Efterhand som vattnet sänkte sig svallades områdets moränavlagringar ur och de finkorniga fraktionerna
sedimenterade på djupare vatten. Så småningom skapades dagens landskap med renspolade
hällmarker, ursvallade ofta skogsklädda moränområden samt låglänta dalsänkor med finkorniga
sediment. I områden med ursvallad morän är marken mager, vilket gör att tallen gynnas. De större mer
sammanhängande partierna med lövskog återfinns framförallt i mer kustnära områden. Dagens
odlingsmark återfinns framförallt i dalsänkor där mer finkorniga ursvallade sedimenten deponerats.

På höjderna kring de forna havsvikarna finns en framträdande fornlämningsbygd med ett stort antal
lämningar i form av gravfält, stensättningar och storrösen som ligger i påtagligt monumentala höjdlägen.
Området framstår som en tydlig centralbygd, med en av landets tätaste koncentrationer av hällbilder.
Lämningarna visar på den centrala betydelse som området haft under brons- och äldre järnålder. Det
finns bortåt 450 fornlämningslokaler med hällbilder I området. Vanligast förekommande motiven utgörs av
skålgropar, men det finns också ett stort antal figurativa motiv, framförallt skeppsristningar. Under
bronsålder hade resor och sjöfart en betydelsefull roll i samhället. Under äldre bronsålder ser man hur det
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växer fram en maktelit i området, vilket manifesterats genom de monumentala storrösena. Man har
kämpat för att manifestera och få kontroll över landområden och dess ekonomiska resurser. Den flikiga
kusten och den nära kontakten med vattnet har genom årtusende utgjort en viktig del i områdets identitet,
både som näringskälla och för kommunikation. Efterhand har brons- och den äldre järnålderns havsvikar
delvis försvunnit och ersatts av flacka dalgångar.

Under yngre järnålder är lämningarna förhållandevis sparsamma i området och det förfaller ske en tydlig
tillbakagång. Under medeltid märks återigen ett kraftigt uppsving och det finns ett stort antal medeltida
brev och handlingar bevarade. Det ekonomiska uppsvinget har sin grund i de goda odlingsjordar som
framkom i samband med att de grunda havsvikarna ersattes med odlingsbar jordbruksmark. Under slutet
av 1200-talet växte handelsplatsen Västervik fram längst in i Gamlebyviken, varifrån varor från omlandet
skeppades ut. Under början av 1400-talet flyttades staden till sitt nuvarande läge, varefter den gamla
handelsplatsen fick namnet Gamleby. Adelns starka intressen i Gamleby-Loftaområdet under medeltid
markeras av ett stort antal frälsegårdar. I de flesta fall brukades de innan 1600-talet av bönder. I området
fanns dock även flera medeltida sätesgårdar, det vill säga gårdar som beboddes och brukades av de
adliga ägarna. Under 1600- talet blev adelns närvaro mer påtaglig när fler herrgårdar tillkom.
Frälsebönderna i en del byar avhystes då och bybebyggelsen ersattes av storskaliga och påkostade
herrgårdar.

Ännu idag präglas trakten av sina många herrgårdsanläggningar – området kring Gamleby är en av
Kalmar läns mest utpräglade herrgårdsbygder. Vid herrgårdarna finns i många fall ett stort
byggnadsbestånd med ett samlat stort tidsdjup. Välbyggda sädesmagasin, ofta med en framskjuten
placering, hör till miljöerna, liksom stående byggnader och/eller lämningar av olika industriella rörelser, till
exempel tegelbruk, kvarnar och sågar. Flera av herrgårdarnas mangårdsbyggnader har uppförts eller
byggts om kring mitten av 1800-talet i den då populära empirstilen. Den starka representationen av
denna stilriktning bland regionens herresäten har gett upphov till termen ”Tjustempire”, kännetecknad av
sina enkla volymer och sin sparsmakade klassicistiska ornamentik. Kring herrgårdarna finns ett typiskt
landskap som kännetecknas av stora sammanhängande åkermarker, återstoder av tidigare vanligen mer
omfattande alléer och torpbebyggelse. Genom de naturliga topografiska begränsningarna blir
odlingslandskapet dock aldrig riktigt storskaligt, då åkrarna omges och bryts upp av skogsklädda höjder.

Även bondbyarna har i hög grad påverkats av adelns starka närvaro i området. Många gårdar har
historiskt sett varit underställda någon av herrgårdarna. De flesta av områdets byar var innan 1700-talets
befolkningsökning relativt små, med ett par tre gårdar. När befolkningen ökade delades gårdarna mellan
flera brukare och ställvis uppstod mycket förtätade bymiljöer, i flera fall med radbyns form där gårdarna
låg tätt tillsammans på rad. När marken omfördelades vid laga skiftet kring mitten av 1800-talet, flyttades
en del av gårdarna ut från bytomten, men ännu finns bland de större byarna exempel på mycket tydliga
radbyar. Områdets bebyggelse är lantlig och av typisk ”Tjustkaraktär”: faluröda husklungor som ligger på
gränsen mellan de skogsklädda höjderna och dalbottnarnas öppna odlingsjordar, eller på uppskjutande
bergknallar i åkerlandskapet. Ofta ligger husen ganska löst grupperat och vägarna, som löper utmed
dalstråken, passerar inte sällan tätt mellan husen. Bondgårdarnas boningshus är enkelstugor i 1 1⁄2 - 2
vå- ningar, vanligen klädda med rödfärgad locklistpanel av den typ som återfinns i Tjust, där täcklisterna
är så breda att panelen närmar sig lockpanelens utseende. Liksom i andra delar av Vimmerby–
Västerviksområdet saknar fönstren ofta foder. De flesta ladugårdar är stora och högresta, ibland byggda
på höga stenfötter åt dalsidan. Terrängens nivåskillnader har ibland kunnat utnyttjas för körbroar till loften.
De många bevarade lertegeltaken utgör ett påfallande inslag i landskapet. Troligen har man redan under
1800-talet bytt ut ekonomibyggnadernas stråtak mot tegelpannor, som sedan bestått fram till idag.
Utvecklingen under 1800- talets andra hälft och det tidiga 1900-talet har ibland inneburit att gårdar slagits
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samman så att nya storgårdar bildats. Mangårdsbyggnaderna har byggts om och ut och influerats av
herrgårdarnas empirstil. Till stildragen hör liggande panel på förvandring och halvmåneformade
lunettfönster. Ett anmärkningsvärt inslag i den agrara bebyggelsen är att även de vanliga bondgårdarna
har särskilda sädesmagasin, vilket även det kan vara efter förebild av de större godsen.

I huvudområdet finns ett stort antal hällristningar i form av skålgropar och
skeppsristningar. På bilden ett skepp från Vittinge.

 

Många av herrgårdarna inom huvudområdet är byggda i så kallad
Tjustempire. Här exemplifierad av Casimirsborg.

Många av de äldre husen i området är rödmålade och har en lantlig
karaktär. På bilden syns det gamla gästgiveriet i Vida.

 

Öppen betes- och odlingsmark med gamla ekar och gravar är ett vanlig
inslag i landskapsbilden.
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Huvudområdet karakteriseras av sina rikliga förhistoriska lämningar. Här ett
gravfält (L1957:3927) beläget på Kyrkkullen strax nordost om Ottinge
herrgård.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse för kulturmiljövården, H95A Lofta. Riksintresset

motiveras av närheten till Gamlebyviken med närliggande forna havsvikar och höjder. Fokus
för riksintresseområdet ligger på den rika fornlämningsförekomsten, i synnerhet
koncentrationen av hällristningar som är unik i landet. Fornlämningsområden med stor
variation och pedagogiskt tydliga har i kulturmiljöprogrammet lyfts fram som kärnområden. Det
har även en rad herrgårdsmiljöer och agrara miljöer som lyftes fram i såväl det tidigare
kulturmiljöprogrammet från 1986 som i den tidigare riksintressebeskrivningen. Enligt
Miljöbalken skall riksintresset skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB
3 kap 6 §).

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Lofta kyrka med kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas och
underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

478



5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Casimirsborg är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Väg 810 över Norrlandet är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som
kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

11. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

12. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Casimirsborg
Gamleby socken

Kärnområde Casimirsborg omfattar bebyggelsecentrum vid Casimirsborgs herrgård, fornborgen på
höjden just nordväst om herrgården samt bronsåldersmiljön i området sydost om densamma.
Kärnområdet ingår i huvudområde Lofta- Gamleby, vilket i stort sett motsvarar riksintresseområde för
kulturmiljövården H95A Lofta.

Casimirsborg – tjusig herrgård i Tjustempir
Det är ju ingen tvekan om vems borg det här är! Casimir i det här fallet hette Lewenhaupt i efternamn och
levde 1583-1634. Han lät bygga en sätesgård för sina gårdar på Norrlandet vid den medeltida byn Mem
och uppkallade den efter sig själv. Gården ligger vackert med utsikt över Gamlebyviken. Den som reser
längs E 22 på den södra sidan av Gamlebyviken, kan se gården skymta förbi där utsikten öppnar sig mot
viken. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes 1829. Den är uppförd i empirstil och räknas som
ett fint exempel på Tjustempir. I markerna kring Casimirsborg finns ett stort antal fornlämningar från
bronsåldern, bland annat flera spännande hällristningar.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Bronsåldersmiljö av nationellt/internationellt intresse, genom sina många hällbilder,
komplex miljö med många olika typer av lämningar.

Herrgårdsbygden
Illustrativ herrgårdsmiljö med en mångfald av byggnader som visar olika aspekter av en
sådan miljö.

Hällristningar med skeppsmotiv understryker sjöfartens betydelse. Brygga med

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Sjöfart och kustnäringar sjöpaviljong/lusthus för bland annat ångbåtstrafik. Sjöpaviljongen även nyttjad som
sjöbod. Träskeppsvarvet.

Byggnadstraditionen Herrgårdens huvudbyggnad i ”Tjustempir”.

Det förhistoriska landskapet

Vid Casimirsborg finns en mängd lämningar från bronsåldern, i synnerhet hällbilder, som är i särklass i
regionen och av nationellt/internationellt intresse.

Sydost om gårdsbebyggelsen i Casimirsborg finns en av landets mer kompletta bronsåldersmiljöer, vilken
består av ett stort antal fornlämningar av olika typer – boplatslämningar, odlingsytor, gravar och
hällristningar. Lämningarna ligger koncentrerade i nära anslutning till varandra. Mångfalden och tätheten
gör miljön exceptionell både ur vetenskapligt och pedagogiskt hänseende. Att det finns ett stort antal
gravar i området har varit känt under lång tid. Många av gravarna ligger uppe på de höjdpartier/åsar som
löper i nordväst-sydostlig riktning genom området. Områdets största gravfält (L1958:2949) sträcker sig
längs med en ås och är 600 meter långt och 50–75 meter brett. På gravfältet finns det rösen,
stensättningar, mittblocksgravar, en skeppsformig stensättning samt en stenkista. På samma ås finns det
också odlingsytor från bronsåldern vilka visar sig som små, stenröjda, flacka bassängformiga ytor i
terrängen. I anslutning till odlingsytorna finns spår efter bronsålderns bosättningar i form av
skärvstenshögar. En begränsad inventeringsinsats i den öppna åkermark som finns i området har visat
sporadiska spår efter redskapstillverkning i kvartsit, något som av vanligt under åtminstone den äldre
delen av bronsåldern (L1955:5277).

Vid Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering på 1940-talet dokumenterades områdets första
skålgropar. På 1970- talet visade det sig även finnas motivristningar och tre ristningshällar
dokumenterades. Casimirsborg började framstå som en mycket viktig regional bronsåldersmiljö. Det
verkliga lyftet kom under 2010 då det genomfördes en specialinventering efter okända hällristningar i
området. Vid inventeringen nyregistrerades ett mycket stort antal okända ristningar och ristningsytor. Idag
är drygt 2200 ristningar kända, fördelade på 188 olika ristningsytor. Bland ristningar märks till exempel
över 1 000 skålgropar, 500 båtfigurer samt en solvagn. Många av ristningarna är gjorda på hällar av den
hårda västervikskvartsiten, vilket gör dem grunda och svåra att se i dagsljus. Det bästa sättet att se de
grunda ristningarna är i släpljuset från en stark ficklampa. De nya ristningsfynden har inneburit att
bronsåldersmiljön i Casimirsborg fått betydelse även ur ett internationellt perspektiv.

På en bergsknalle nordväst om Casimirsborgs herrgård finns lämningar efter en fornborg (L1958:2850).
Till största delen avgränsas borgen av naturliga stup och branter. Vid de mer flacka partierna återfinns
idag vallar efter starkt utrasade murar. Borgen dateras till antingen brons- eller järnålder. Nordväst om
fornborgen finns två registrerade järnåldersgravfält (L1958:2312 och L1958:2870). På det ena gravfältet
finns 25 gravar, varav en hög, 20 runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, en tresidig
stensättning och två treuddar. Inom det andra gravfältet finns tio gravar, nio runda och en rektangulär
stensättning.

Herrgårdsbygden

Casimirsborg är en av de välbevarade herrgårdsmiljöer som finns i Tjust. Under medeltiden låg Mems by
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med två gårdar där Casimirsborgs herrgård ligger idag. Byn nämns i skrift första gången på 1370-talet. I
det medeltida materialet finns en uppgift som tyder på att en av gårdarna utgjorde sätesgård, det vill säga
beboddes av en adelsman, vid mitten av 1400- talet. Andra uppgifter tyder dock på att byn lades in under
Vinäs av Bo Jonsson Grip på 1380-talet och att de båda hemmanen i Mem ännu på 1500-talet ingick i
Vinäsgodset. I början av 1600-talet, före år 1618, gjordes Mem till en adlig storgård, ett säteri, av Johan
Casimir Lewenhaupt, därav dess (något senare givna) namn. Många gårdar i trakten, inte minst på
Norrlandet, lydde under säteriet på 1600-talet.

J C Lewenhaupt lät uppföra ett stort tornprytt stenhus i två våningar på platsen för den nuvarande
herrgården. Säkert moderniserades och förskönades denna under de följande seklen, men år 1809 utbröt
en stor brand som totalförstörde byggnaden. Den nuvarande mangårdsbyggnaden stod klar 1829.

Efter andra världskriget har en lada/loge vid gården rivits och av den stora trädgårdsanläggningen
återstår endast blygsamma spår. Kring den välbyggda och påkostade huvudbyggnaden finns dock ännu
en rik gårdsmiljö bevarad, med ekonomibyggnader och personalbostäder som tillsammans belyser
gångna tiders storgodsdrift. De flesta byggnader har ett tydligt historiskt yttre och flera av dem har var och
en ett högt kulturhistoriskt värde. Bland dessa finns det lilla lusthusliknande dasset, det stora
sädesmagasinet och arbetarbostaden ”Flygeln”.

Sjöfart och kustnäringar

Platsens läge på östra sidan av Gamlebyviken har varit betydelsefull för platsens utveckling. Det blir
tydligt inte minst genom hällristningarna från bronsåldern där båtar är ett mycket vanligt motiv. Troligen
har läget vid vattnet varit en av anledningarna till att detta blivit ett maktcentrum under bronsåldern.
Möjligheten att transportera människor och varor har gett stora fördelar för den eller dem som kontrollerat
området.

Även under herrgården Casimirsborgs tid har vattnet varit viktigt för transporter. Vid vattnet, nedanför
mangårdsbyggnaden, ligger en sjöpaviljong med brygga. Detta var en av de bryggor där ångbåtstrafiken i
Gamlebyviken lade till. För de boende på Casimirsborg fungerade paviljongen som lusthus och sjöbod.

Under senare år har miljön vid Casimirsborg fått ett speciellt tillskott genom det reparations- och
underhållsvarv för historiska träskepp som byggts upp invid stranden några hundra meter nordväst om
huvudbyggnaden. Även om denna del av miljön är alltför ung för att kunna betraktas som en del av den
historiska herrgårdsmiljön, är den av kulturhistoriskt intresse. Dels genom de lovvärda bevarandeåtgärder
som genomförs, men kanske framförallt genom den kunskapsuppbyggnad och förmedling om äldre
hantverkstekniker och sjöfartshistoria som sker där.

Byggnadstraditionen

Mangårdsbyggnaden är uppförd 1829 och utgör ett gott exempel på den så kallade ”Tjustempiren”.
Bygget initierades av de dåvarande ägarna Gustaf och Sophie Lewenhaupt. Arkitekt var Jöran Folke
Oppman och byggmästare Jonas Jonsson. Den sistnämnde ligger bakom bygget av flera
mangårdsbyggnader till områdets herrgårdar vid den här tiden. Casimirsborgs herrgård blev Karl-Johan-
tidens första verkligt stora nybygge i Tjust. Huset utformades i den strikta empirstil som sedan kom att
sätta sin prägel vid många av regionens herrgårdar och som gett upphov till termen ”Tjustempir”.
Ursprungligen fanns två äldre flygelbyggnader vid herrgården, men de revs på 1860-talet.
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Herrgårdens huvudbyggnad ligger i ett anslående högt läge, alldeles intill Gamlebyviken strand. I
byggnadens mittaxel mot sjösidan finns en trappa omgiven av trädgårdsterrasser och en brygga. På
bryggan står en balkongförsedd sjöpaviljong i två våningar. Detta arrangemang, som sträcker ut
herrgårdsanläggningen och förbinder den med sjön, är en ytterst viktig del av helheten.
Herrgårdsbyggnaden har en rektangulär plan, sparsamt dekorerade fasader och ett flackt, valmat tak.
Byggnaden är i två våningar, men med ett mittparti som reser sig i en extra våning ovan takfotens
markerade tandsnittsfris. Denna attikavåning har antagits vara något senare tillkommen. Huvudvåningen
ligger traditionellt en trappa upp, vilket markeras av de högre fönstren med profilerade omfattningar, i
mittpartiet även med fönsteröverstycken (kornischer). Där ligger bland annat Stora salongen med en
bevarad och återställd empirinredning. Anmärkningsvärt är också kabinettet/kapellet inrett i nygotisk stil,
ett av de tidigaste exemplen på interiörer i denna stil i landet. Exteriört är fasaderna slätputsade med en
rusticering under nedre fönsterraden. Taket är belagt med svartmålade plåt.

Arbetarbostäderna är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Flera av dem har spritputsade
fasader med slätputsade hörnpartier som ibland också återfinns kring fönster och dörrar. Färgsättningen
är ofta ljus i samma ton som huvudbyggnaden men under senare tid har också andra kulörer tillkommit.
De ekonomibyggnader som finns i anslutning till huvudbyggnaden är byggda i trä, antingen i
skiftesverksteknik eller med panel på förvandring. De är målade med gul oljefärg med detaljer i vitt. Äldst
av dem är en magasinsbyggnad som kan vara från sekelskiftet 1800 eller möjligen äldre. De mindre
ekonomibyggnaderna har dekorativa detaljer i nationalromantisk stil. Det finns också ett par
ladugårdsbyggnader från tidigt 1900-tal bevarade. Båda är i trä med delar i skiftesverksteknik och andra
med regelstomme. De är målade med röd slamfärg och har detaljer i vitt. På byggnadsbeståndet varierar
takmaterialet. Här finns en- och tvåkupigt lertegel, falsad och korrugerad plåt samt papp.

Det fornlämningsrika området söder om bebyggelsen utgörs idag av ett
halvöppet beteslandskap, där kontakten med Gamlebyviken är uppenbar.

 

På bilden syns Casimirsborgsområdets största gravröse (L1958:1293).
Under bronsåldern ligger storrösena ofta monumentalt placerade i typiska
krönlägen.
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Huvudbyggnaden vid Casimirsborg, ett av de främsta exemplen på den
empirstil som präglar regionens herrgårdar.

 

Detaljkarta över bebyggelsecentrum vid Casimirsborg. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Det är svårt att säga hur bebyggelsemiljön vid Casimirsborg sett ut genom
tiderna. Liksom många andra herrgårdar finns inga riktigt gamla kartor,
eftersom de vanligen upprättades som skatteinstrument eller inför ägoskifte,
men säterierna var skattebefriade och i en ägares hand. Karta ovan är ritad
år 1851-1853. Huvudbyggnaden, sjöpaviljongen och magasinet känns igen.
Vid denna tid fanns även ännu de båda äldre herrgårdsflyglarna.

 

Till vänster: Detalj av akvarell från 1700-talet som visar den gamla
herrgården.

I förgrunden en mittblocksgrav med kringliggande stenpackning. I
bakgrunden syns områdets största bronsåldersröse, närmare 25 m i
diameter (L1958:1293).

 

Vanligast förekommande av alla hällbilder är skålgropar. Vid Casimirsborg
finns Tjustbygdens största skålgropar (1955:3726).
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Odaterad flygbild över Casimirsborg, möjligen tagen på 1930-talet. (Foto ur
Kalmar läns museums arkiv.)

 

Sjöpaviljongen, kombinerat lusthus och sjöbod, uppfört under 1800- talets
andra hälft.

Det lilla lusthusliknande avträdet. I bakgrunden fruktträdgården.

 

Utblick över Gamlebyviken från huvudbyggnaden.

Växthusgrunden med det kvarstående pannhuset.

 

”Flygeln”, arbetarbostad.
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Arbetarbostäder, idag självständiga fastigheter.

 

Ladugården med vällingklocka.

Lada som enligt 1945 års ekonomiska karta tycks ha inrymt ett sågverk.

 

Sädesmagasinet.
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Träskeppsvarvet med tvåmastskonaren Linnéa på slipen.
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Kärnområde Gurstens säteri
Lofta socken

Kärnområde Gurstens säteri omfattar gårdens bebyggelsecentrum med bostadshus, jordbruksbyggnader
och vattendragsanknuten industri, samt den centrala jordbruksmarken fram till väg E 22. Denna tungt
trafikerade väg utgör en rumslig, men inte en visuell, barriär i landskapet. Den fornborg som ligger strax
norr om bebyggelsen ingår även den i kärnområdet, som utgör del av huvudområde Lofta-Gamleby och
därmed även av riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Med vattnet som kraftkälla
Gurstens säteri ligger vid ett vattendrag mellan Storsjön och Dynestadsjön. Vid gården finns ett vattenfall
som har utnyttjats på olika sätt genom seklen. Det har funnits en kvarn här ända sedan medeltiden, till
exempel. Gården har också ståtat med brännvinsbränneri, sågverk, tegelbruk, vattenkraftverk och
linberedningsanstalt. Ingen av dessa verksamheter finns kvar i dag, men gården Gursten, med sin
mangårdsbyggnad från mitten av 1700-talet och ett antal ekonomibyggnader, berättar om platsens långa
historia.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Medeltida sätesgård med i grunden ålderdomlig huvudbyggnad i sten. Från tidigt 1700-
tal Nygårdsgodsets industricentrum med tegelbruk och sågverk (oklart om lämningar
finns av dessa), bränneribyggnad, kvarngrund och liten kraftstation.

Byggnadstraditionen
Ryggåsstuga visar historiskt vanlig hustyp, har bevarat brädtak och regionala särdrag i
exteriören i form av lockpanel och foderlösa fönster.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det förhistoriska landskapet Rikt fornlämningsområde med lämningar från brons- och järnålder.

Herrgårdsbyggden

Gursten utgör ett fint exempel på en mångfacetterad, mindre herrgårdsmiljö. Läget nära Dynestadsjön
och Dynestadviken som förbinder platsen med Gamlebyviken har gjort läget gynnsamt. Vatten- och
landtransporter har här fått en knutpunkt. Till det kommer vattendraget mellan Storsjön och Dynestadsjön
som vid Gursten har ett fall som gett möjlighet till bland annat kvarndrift.

Gurstens gård (äldre namnformer är bland andra Godhasten och Gudesten) omtalas för fösta gången i de
skriftliga källorna år 1380. Vid mitten av 1500-talet utgjorde Gursten sätesgård för häradsfogden Lasse
Bältare och hans hustru Ingeborg Olofsdotter, men sedan gården sålts på 1560-eller 1570-talet tycks
privilegierna inte ha utnyttjats förrän Ivar Christersson (Hjortöätten) satt sig i besittning av gården på
1610-talet. Godsmassan byggdes då ut med ett ansenligt antal underlydande hemman, bland annat
Råserum, som fick fungera som godsets huvudladugård. Under 1600-talet minskade dock Gurstens
jordagods ansenligt och på 1720-talet upphävdes den egna ställningen som säteri, då Gursten köptes av
Beata Märta Sparre på Nygårds säteri. Från denna tid och fram till 1914 blev Gurstens gård ett
underlydande hemman till Nygård.

På 1680-talet anges Gurstens mangårdsbyggnad ha sal och fem kamrar, men på platsen fanns då även
två mindre hus med sammanlagt fyra stugor, en kammare och ett kök. Dagens huvudbyggnad uppges av
en del källor vara från mitten av 1700- talet, medan andra uppger att den är från 1600-talet. Mot bakgrund
av byggnadens karaktär tycks det senare inte osannolikt.

Vid Gursten finns också flera andra byggnader och byggnadslämningar som bidar till gårdsbilden och
berättar om historiska funktioner, både bostadshus och jordbruksbyggnader. Kulturmiljön berikas särskilt
av de byggnader och lämningar som finns vid vattendraget, bland annat bränneriet. Vid ån har även
funnits både kvarn och såg. Belägg för en kvarn på platsen finns från slutet av 1300-talet och för en
sågkvarn från 1630-talet. Den sista kvarnen, som låg precis norr om bränneriet, återstår idag som en
husgrund. Såg- och kvarnrörelsen sägs ha varit i bruk fram till mitten av 1900-talet, vilket är tveksamt.
Varken på 1890 års karta eller på 1940-talets ekonomiska karta finns något sågverk markerat.

I Gursten har också funnits ett tegelbruk under 1800-talet. Gamleby kyrka är byggd med Gurstenstegel
på 1830-talet. Tegelbrukets byggnader tycks ha leget vid Storsjöns utlopp. Möjligen revs de i samband
med att ett vattenkraftverk med kraftverkstub byggdes nedströms bränneriet år 1915. Den lilla
kraftstationen står ännu kvar, dock utan utrustning och för närvarande i relativt dåligt skick. Kring
sekelskiftet 1900 inrymde bränneribyggnaden en linberedningsanstalt, som cirka 1913 flyttades till
Nygård. Vid ån ligger även ett litet brygghus med eldstad och bykgryta.

Gurstens gård ägs år 2017 av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronberg-Blekinge.

Byggnadstraditionen

Vid Gursten finns en samling byggnader som på olika sätt varit delar i gårdens drift. Mangårdsbyggnaden,
möjligen från mitten av 1700-talet, har en närmast kvadratisk planform och kraftiga, putsade stenväggar.
Utformningen var ovanlig bland traktens mangårdsbyggnader från 1600- eller 1700-talet. Taket är ett

489



högrest sadeltak på åsar belagt med tegel. Den enkla exteriören får framförallt sitt uttryck av de få och
småspröjsade fönstren och den kraftiga takfotsgesimsen, som ger byggnaden ett uttryck av 1700-tal.

Vid gården står även en ålderdomlig timrad ryggåsstuga, med ett tegeltäckt brädtak. I stugan finns två
små arbetarbostäder om ett rum och kök, vilka tycks ha varit bebodda till omkring tiden för andra
världskriget. Båda dessa bostadshus är kulturhistoriskt mycket värdefulla.

De bevarade ekonomibyggnaderna är en blandning av stilar från olika tider. Äldst och av högt
kulturhistoriskt värde är brännvinsbränneriet från 1790-talet som efter bränneritiden blev
linberedningsanstalt och senare kvarn. Huset har en grov, gråmålad puts i bottenvåningen och däröver en
slätputsad, vit fasad med profilerat takutsprång. Taket är belagt med eternit, de småspröjsade fönstren är
målade i rött och dörrar i svart. Den lilla kraftstationen från 1915 är byggd i tegel med putsad vit fasad och
ett tälttak klätt med svart plåt. I gårdsmiljön finns också ett par större ladugårdslängor. De är äldre från
18oo-talets slut i skiftesverksteknik men också från 1900-talets första årtionden och då byggda med
regelverk. Gemensamt för dem är att de är målade med röd slamfärg och detaljer i vitt och svart. Flera
har kvar sina stora röda tegeltak men det finns också svart korrugerad plåt.

Det förhistoriska landskapet

Kring Gursten finns ett rikt fornlämningsområde med lämningar från främst brons- och järnålder. Ovanför
den sluttande och böljande åkermarken reser sig höga, skogbevuxna urbergskullar. Uppe på toppen av
bergsknallen strax nordost om Gurstens gård ligger den registrerade fornborgen L1957:3972.
Anläggningen består av sju stenvallar, vilka inramar berget på de sidor där topografin är mer flack.
Stenvallarnas längd varierar mellan 3–70 meter och är ställvis uppemot en meter höga. I den nord-
nordvästra delen av borgen finns eventuellt en antydan till ingång. Inne i borgen, med en storslagen utsikt
åt öster, ligger även en förhistorisk grav i form av en stensättning (L1957:3972). Fornborgen skall
sannolikt inte betraktas som en försvarsborg utan snarare som ett hägnat berg, en plats för olika former
av ritualer och möten. Lämningens datering är osäker men strax sydost om fornborgen, utanför
kärnområdet, återfinns ett flertal bronsåldersrösen. Det är möjligt att dessa ingått i ett gemensamt rituellt
sammanhang. I åkermarken söder om Gurstens säteri återfinns både gravar (L1957:3445 och
L1957:3370) och spridda skålgropsförekomster (L1955:5596 och L1957:3446).

Innan cirka år 1800 gick den kustbundna riksvägen utmed Dynestadssjöns strand och fortsatte i den väg
som ännu passerar Gursten. Enligt äldre uppgifter ska den runsten som idag står vid Gamleby
Folkhögskola tidigare har stått ”vid stora landsvägen imellan Weda Gästgifaregård och Gamleby köping,
på säteriet Gurstens ägor, där vägen afgår till Lapserum” (L1957:4109). Runinskriften är svårtolkad, men
har uttolkats som ”Skägge son till Gode Vefridsson ristade runorna. Sonen ( det vill säga Skägge) åtnjöt
de av Kåte Smidda värdeföremålen”. Stenen dateras utifrån språkbruket till 900-tal. Just öster om
kärnområdet står en milsten i kalksten från 1737 (L1957:3214) invid vägen och ytterligare ett stycke
österut ligger Vida by, där en gammal gästgivargård står kvar än idag.
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Utblick över Gurstens ägor och Dynestadsjön från fornborgskullen. Väg E
22 löper över ägorna. På den motsatta sidan sjön skymtar Nygårds
herrgård och längst bort i fjärran syns en glimt av Gamlebyvikens vatten.

 

Gurstens gård ligger på en mindre höjd vid Storsjöns utlopp.

Gurstens gård ligger på en mindre höjd vid Storsjöns utlopp.

 

Del från en av de stenmurar som ingår i fornborgen (L1957:3972).

Inne i fornborgen återfinns en förhistorisk grav (L1957:3972).

 

Milstenen från 1773 står utanför kärnområdet (L1957:3214)
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Huvudbyggnaden vid Gurstens gård.

 

Den ålderdomliga ryggåsstugan.

Gurstens bränneri från 1790. Under 1900-talet fanns här
linberedningsanstalt och senare kvarn.

 

Grundlämningar av Gurstens kvarn.

Brygghuset vid ån.

 

Den lilla kraftstationen vårvintern 2013.
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Ladan.

 

Ladugården.

Arrendatorsbostad och hönshus.

 

Bostadshus väster om gården.

493



Utsnitt ur 1890 års laga skifteskarta över Nygård med Gursten med flera
gårdar. Skiftet genomfördes åren 1914–1915. Till kartan finns en lista över
vilka byggnader som finns vid gården år 1914, men numreringen framgår
inte av kartan (som dessvärre bara bevarats som denna ganska otydliga,
svartvita kopia). Kvarnen kan dock identifieras eftersom den försetts med
en liten kvarnsymbol. Att döma av de måttuppgifter som ges för
byggnaderna kan man förstå att den längsta byggnaden, vid Storsjöns
utlopp, är tegelbrukets torklada. Beskrivningen omnämner också en
smedja. Vid denna tid användes bränneribyggnaden som sädesmagasin.
Något sågverk tycks inte ha funnits.
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Kärnområde Gökstad bykärna
Lofta socken

Kärnområde Gökstad bykärna omfattar byns centrala odlingsjordar med gräns i Loftaån, samt byns
bebyggelse som ligger på en mindre höjd mitt i dessa. Kärnområdet utgör en del av huvudområde Lofta-
Gamleby och ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Välbevarad bymiljö i Gökstad
Gökstad är en ovanligt välbevarad by som ger en bild av hur en bondby i Tjust såg ut kring sekelskiftet
1900. Många av husen, både bostadshus och ekonomibyggnader, har inte  genomgått några stora
förändringar utvändigt. Detta bidrar starkt till att man uppfattar den ålderdomliga charmen i byn. Husen
ger oss också kunskap om hur man byggde vid den här tiden. Här finns exempel på timrade
konstruktioner och skiftesverksteknik, båda vanliga byggtekniker under 1800-talet. I paneler, takfötter,
dörrar och fönster finns detaljer som berättar om byggandets förutsättningar och hantverkarnas egna
lösningar på olika moment.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
En rik miljö med många för regionen typiska drag, såsom bevarad radbystruktur,
huvudbyggnad med drag av empir, enkelstugor i 11/2 och 2 våningar, lockpaneler eller
mycket breda locklister, lertegeltak med mera.

Det brukade landskapet Typiskt odlingslandskap i sprickdalslandskapet.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Gökstad bykärna, som idag utgör en enda gård, har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Byn, som legat
på samma plats så långt det går att blicka tillbaka, ger genom sitt läge, sina omgivningar, sin struktur och
sina byggnader en ovanligt god uppfattning om hur bondbyarna i Tjust tedde sig kring sekelskiftet 1900.
Endast hankgärdesgårdarna tycks saknas. Avgörande för det kulturhistoriska värdet är att så få exteriöra
förändringar genomförts på byggnaderna under de senaste hundra åren. De generellt sett välhållna
byggnaderna har därmed ett historiskt skick som skänker en trovärdighet till den historiska upplevelsen,
samtidigt som de bidrar till kunskapen om en gången tids samhällsförhållanden, livsföring och
byggnadsskick.

Mellangårdens mangårdsbyggnad har en svagt profilerad panel på förvandring målad med vit oljefärg och
tak belagt med rött betongtegel. Stilen har drag av empir med pelare vid entrén, profilerade takutsprång
och lunettfönster på gavlarna. Södergård har två mangårdsbyggnader av olika ålder. Den äldre är en
enkelstuga i 11⁄2 våning och den yngre en enkelstuga i 2 våningar. Båda husen är målade med röd
slamfärg med snickerier i vitt och tak belagda med lertegel.

I gårdsmiljöerna finns ekonomibyggnader som bedöms vara uppförda i slutet av 1800-talet. Här finns
exempel på timmerskonstruktioner och skiftesverk samt fasader klädda med locklistpanel och lockpanel.
Alla ekonomibyggnader är målade med röd slamfärg och belagda med en- eller tvåkupigt tegel alternativt
eternit. Dörrar och luckor är målade med röd slamfärg eller med svart oljefärg. I de fall det finns fönster är
de i sin utformning anpassade för ekonomibyggnader och målade med vit oljefärg.

Något laga skifte kom aldrig att genomföras i Gökstad och bebyggelsen ligger ännu idag på den gamla
bytomten med en bevarad radbystruktur. Strukturen och miljöns historiska karaktär framgår särskilt väl,
eftersom bykärnan inte fått några tillskott i form av 1900-talsbebyggelse, frånsett den lilla villa som
uppfördes strax norr om byn år 1948. Den äldre landsvägen Lofta–Loftahammar finns bevarad precis i
anslutning till byn. Den nya vägen, som troligen byggdes på 1930- talet, går parallellt med den äldre.
Raden av gavelvända ekonomibyggnader är lätta att uppfatta även från den nyare vägen.

Då Gökstad först uppträder i det kamerala källmaterialet vid mitten av 1500-talet räknas byn som fem
gårdar. Fyra var frälsegårdar, den femte en kronogård. När byns åkrar storskiftades år 1783 räknades
dock hela byn som frälsejord. Där fanns då tre gårdar. Norrgården eller ”Bjursundsgården” var den
minsta. Den ägdes av friherrinnan von Knorring på Bjursunds säteri, men friköptes redan under det tidiga
1800-talet. Mellangården eller ”Åkerholmsgården” var den största och bildad av två äldre gårdar. Den
ägdes vid storskiftet av Stjärnsvärd på Åkerholms säteri och brukades av tre bönder, men friköptes av en
bonde på 1850-talet. Södergården eller ”Nygårdsgården” ägdes, beboddes och brukades år 1783 av
Anna Charlotta Törnroth Cryzell, som just bytt till sig den av ägaren till Nygårds säteri Charles Emil
Lewenhaupt (d.y.). Cryzell lät dock avyttra halva gården och på 1790-talet delades Södergården i två
gårdar. Sedan Carl Fredrik Andersson på Norrgården, arrendator av Mellangården från 1880-talet, köpt
sin arrendegård vid sekelskiftet 1900 och omkring 1917 även de båda Södergårdarna, kom hela Gökstad
by i en och samma ägares händer.

Sedan hundra år tillbaka utgör Gökstad by alltså en enda gård, men bebyggelsemiljön speglar ännu tre
gårdar. Norrgårdens byggnader är sedan år 2011 helt borta. Detta år flyttades mangårdsbyggnaden till
Gamleby hembygdspark. Vid Mellangården står en stor och representativ mangårdsbyggnad som genom
sina empirdrag har karaktären av att härröra från mitten av 1800-talet, men som i grunden sannolikt är ett
äldre hus (se kartutsnitt 1834). Till gården hör ett sädesmagasin från 1800-talets andra hälft, en ladugård
uppförd 1898, en loge/lada som kallas ”Tegelboden”, samt några mindre bodar. Tegelboden har troligen
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sitt namn av att man förvarade takpannor där, sedan en ny större loge uppförts söder om bykärnan
omkring 1930-talet. Vid Södergården står två mangårdsbyggnader vilka tillhört de båda gårdar som
bildades ur Södergården år 1799. Byggnaderna kan ha uppförts under 1800-talets första hälft. Mellan
dem står en källarbod som kan vara nästan lika gammal. Till Södergårdarna hör också ladugårdar från
1800-talet. Byns byggnader är genomgående i ett välbevarat historiskt skick.

Det brukade landskapet

Gökstad ligger i Loftadalen, ett för regionen ovanligt stort område av sammanhängande sedimentjordar
och därmed med särskilt gynnsamma jordbruksförutsättningar. Idag präglas landskapet av sina stora
åkrar, vilka ändå på ett för sprickdalsterrängen betecknande sätt är oregelbundet avgränsade mot de
omgivande skogshöjderna och ställvis punkterade av uppstickande småkullar. Gökstads jordbruksmark
ligger samlad till dalgången med bykärnan på en mindre höjd strax intill Loftaån. Österut sträcker sig byns
marker över skogbevuxna bergsryggar ända ned till Östersjöviken Syrsan. I Loftadalen har adeln haft en
stark ägardominans. Från medeltiden fram till 1800-talet har där funnits ytterst få självägande bönder,
men många herrgårdar med underlydande frälsehemman. Gökstad by har två medeltida sätesgårdar som
närmaste grannar, Ottinge i norr och Hasselby i söder, och bara två kilometer söderut ligger Åkerholms
säteri. Dessa tre storgårdar har dessutom tidvis hört till samma ägare.

Utsnitt ur en karta över Gökstad by från 1834. Dagens byggnader och
vägar har lagts in på kartan för att underlätta orientering och jämförelse. De
röda strecken har tillförts för att markera gränserna mellan Norr-, Mellan-
och Södergården. Bilden visar att de tre mangårdsbyggnader som idag
finns kvar troligen härrör från 1800-talets första hälft. Även bland
ekonomibyggnaderna finns några som stämmer väl med den historiska
kartan: Mellangårdens bod och loge (”tegelboden”), samt Södergårdens
ladugård. Inga byggnader finns idag kvar vid Norrgården, men den röda
cirkeln markerar den mangårdsbyggnad som flyttats till Gamleby
hembygdspark.

 

Utblick från byn mot den ”nya” stora logen i söder.
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Gökstad Södergård.

 

Gamla vägen föbi Gökstads by.

Mellangårdens ladugård.

 

”Tegelboden”, Lada/loge.
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Mellangårdens mangårdsbyggnad, idag huvudbyggnad vid Gökstads gård.

 

Sädesmagasin och uthus vid Mellangården.

Ålderdomlig enkelstuga vid Södergården som troligen utgjort
mangårdsbyggnad till den södra gården vid Södergården.

 

Södergårds mangårdsbyggnad, som sannolikt hört till den norra gården vid
Södergården.

Ladugård vid Södergården.

 

Källarbod vid Södergården.
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Villa från 1948 i den norra delen av byn.

 

Norrgårdens mangårdsbyggnad, år 2011 flyttad från Gökstad till Gamleby
hembygdsgård, Myrkullen.

Uppfarten mot Mellangårdens mangårdsbyggnad, med ladugården till
vänster.

 

Detalj av ladugård.
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Kärnområde Lofta sockencentrum
Lofta socken

Kärnområde Lofta sockencentrum bildas av Lofta kyrka med omkringliggande bebyggelse av offentlig
karaktär, samt de närmast liggande förhistoriska gravfälten. Området ingår i huvudområde Lofta-Gamleby
och även i riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Sockencentrum bland fornlämningar
De flesta kyrkplatser har anor från medeltiden. På många ställen tror man att den nya tron övertog
järnålderns kultplats eller tingsplats. Människor var vana vid att söka sig till dessa centralt belägna platser
i bygden. I Lofta blir detta extra tydligt. Kyrkan ligger högt i landskapet, omgiven av gravfält och
hällristningar. En tolkning är att namnet Lofta skulle anspela på det. Ett loft är ju något som ligger högt, en
våning upp! Kyrkplatsen är på många sätt typisk för det sena 1800-talet med byggnader som har inrymt
skola, fattigstuga och sockenstuga. Under 1900-talet byggdes en ny skola. De gamla husen fick nya
funktioner – fattigstugan blev kommunhus. En affär öppnades vid kyrkplatsen och en föreläsningsförening
byggde en egen möteslokal nära kyrkan. Så har traditionen av mötesplats fortsatt ända in i vår tid.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum med kyrka, kyrkogård, skolbyggnader från olika tider, fattigstuga/
ålerdomshem och kommunhus.

Det förhistoriska landskapet
De ristade hällarna och två gravfälten visar på platsen som centralort under förhistorisk
tid.

Kyrkan ritad av Per Axel Nyström i empirstil. Nyström är en av ”Tjustempirens”

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Byggnadstraditionen
portalfigurer. Sockenstugan med nyklassicistiska drag. ”Sofiero” - en tvåplans
enkelstuga, typisk för regionen. Flera byggnader har lokala särdrag som lockpaneler
och foderlösa fönster.

Sjöfart och kustnäringar
Hällristningsmotiv i form av skepp och skeppsformig stensättning visar på sjöfartens
betydelse i dåtidens vardag och idévärld.

Herrgårdsbygden
Genom kyrkan och dess inventarier speglas personer som varit verksamma vid
socknens många herrgårdar.

Mötesplatser

Lofta sockencentrum har ett högt kulturhistoriskt värde i egenskap av ett ovanligt tydligt exempel på hur
kyrkan som byggnad och institution sedan medeltiden utgjort lokalsamhällets kärna – en kärna som med
tiden samlat en rad samhällsfunktioner kring sig. Tydligheten betonas av att miljön vid Lofta kyrka är så
renodlad som institutionsmiljö. I stort sett alla byggnader har uppförts för ett offentligt behov. Bland annat
finns här tre generationer skolbyggnader, alla med tidstypiska och välbevarade exteriörer. Kyrkan och de
övriga byggnaderna ligger tätt tillsammans på ett bergstråk i åkerlandskapet, med en omedelbar närhet
de till förhistoriska gravfält med hällristningar som finns på höjdsträckningen.

Lofta kyrka ligger i Loftadalen, ett av Tjust främsta jordbruksområden, och omges av stora åkrar inramade
av skogsklädda höjder med en relativt låg relief. Kyrkan med kyrkogård är placerad på en smal bergsrygg
som delar av Loftaåns centrala dalgång, norr och öster om kyrkan, från en mindre dalsträckning söderut.
Placeringen gör kyrkan och kyrkplatsen väl synlig i landskapet.

Lofta kyrka omnämns för första gången år 1333, Lofta socken år 1361. Utifrån arkivalier har konstaterats
att den medeltida kyrkan bör ha uppförts vid 1200-talets mitt eller kanske redan omkring år 1200.
Medeltidskyrkan revs 1835 och den nuvarande kyrkan uppfördes på samma plats. Den invigdes år 1837
och är en av de största i Småland och i Linköpings stift. Lofta socken var ursprungligen mycket stor,
eftersom den även omfattade det kust- och skärgårdsområde vilket år 1609 förvisso bröts ut som
Loftahammars annexförsamling, men som först 1852 blev ett eget pastorat. Socknen omfattade även
Överumsområdet, men år 1931 bildades Överums församling och landskommun av byar från fem olika
socknar. Vid den stora kommunreformen 1862, då kyrkliga och världsliga frågor skildes åt, bildades Lofta
landskommun. Landskommunen uppgick år 1952 i Gamleby storkommun och 1971 i Västerviks kommun.

Lofta kyrka tillhör inte någon by. Marken som omgärdar kyrkogården hör främst till Norrsjö som har sin
bytomt ungefär 350 meter norr om kyrkan. Just söder om kyrkan har Klockaregården, även kallad
Kapellansgården eller Komministergården, haft sin mark och längre söderut har prästgården
Stengårdsnäs legat. Vid Klockaregården finns idag en mangårdsbyggnad som troligen är uppförd omkring
år 1800. Av gårdens olika namn framgår att den bebotts av både klockare och präster. Under 1900-talet
har den utgjort kantorsbostad. Troligen har byggnaden även inrymt skola under någon period. En god bit
in på 1700-talet var Klockaregården, kyrkstallar och en liten backstuga den enda bebyggelsen vid
kyrkplatsen utmed vägen mot Åkersholm, men vid 1700-talets mitt uppfördes en sockenstuga strax öster
om kyrkan. År 1813 byggdes en ny sockenstuga, troligen på samma plats. Fattigstugan låg under slutet
av 1700-talet vid Fridhem.

År 1845, tre år efter folkskolestadgans fastställande, byggdes ett skolhus strax norr om kyrkan, vilket
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sannolikt redan från början även fick fungera som sockenstuga. Den gamla sockenstugan vid
Åkersholmsvägen ställdes då om till fattighus. Båda dessa byggnader har bevarats till idag. År 1917
uppfördes en ny folkskola väster om den gamla. Den gamla skolan kom från denna tid fram till år 2015
främst att fungera som sockenstuga/församlingshem, men tidvis även som småskola. Fattighuset behöll
sin funktion som ålderdomshem ett stycke in på 1900-talet, men ändrades vid någon tidpunkt till
kommunalhus. Vid kommunreformen 1952, då Lofta kommun gick upp i Gamleby storkommun, byggdes
huset om till sex bostadslägenheter. I början på 1950-talet uppfördes en ny modern skolbyggnad och ett
par lärarbostäder söder om kyrkan. Lofta nya skola stängdes år 2011.

Vid Lofta kyrka har även annan service funnits för sockenborna. I äldre tid skall marknader ha hållits på
planen framför kyrkan. Landsvägarna gick tidigare nära kyrkan och möttes på kyrkplanen. Den gamla öst-
västliga vägen finns ännu kvar i uppfarterna till kyrkan, men de gamla anslutningarna mot norr och söder
har plöjts upp till åker. Vägen från söder gick förbi Klockaregården och utmed kyrkan, där det sedan
1930-talet är kyrkogård. År 1870 öppnades samhällets första affär i närheten av Klockaregården. Då nya
kyrkstallar uppfördes på platsen fick rörelsen år 1890 flytta till ”Sofiero”. År 1909 lät Lofta
föreläsningsförening uppföra den byggnad som ligger tvärs över vägen från 1917 års folkskola. Man blev
därmed landets enda föreläsningsförening med egen lokal. I samma byggnad fanns både post och
telefonstation.

Det förhistoriska landskapet

På bergsryggen finns, liksom på de flesta höjder i trakten, gott om fornlämningar från brons- och
järnåldern. Inom kärnområdet är det framförallt de två större gravfälten som drar till sig blicken. Den
samlade fornlämningsbilden, med ristade hällar och ett stort antal gravar visar på platsen centrala roll i
bebyggelsen redan under förhistorisk tid.

Runt sockenkyrkan ligger ett stort antal förhistoriska gravar. De flesta ligger samlade inom två gravfält
(L1957:3681 och L1957:2951), men det finns även tre ensamliggande gravar (L1957:2879, L1957:2880
och L1957:2950). Totalt finns ett dryg 40-tal runda stensättningar, en skeppsformig stensättning och två
domarringar. Att det inte finns några rösen på de två gravfälten är intressant, då det annars är en av de
vanligaste gravtyperna i området. Den skeppsformiga stensättningen skulle kunna representera en äldsta
fas, men där den kronologiska tyngdpunkten i övrigt snarare ligger i järnålder än ibronsålder. Att platsen
varit av betydelse redan under bronsålder visar de hällristningar som ligger i odlingsmarken söder om
kyrkan. Strax norr om det östra gravfältet återfinns en registrerad vattenkälla L1957:4023. I kärnområdet
ingår tre ristningsytor (L1957:4063, L1957:2396 och L1957:4261). På två av hällarna utgörs motiven
huvudsakligen av skålgropar, 18 respektive 47 skålgropar. På den sistnämnda platsen finns även två
rännor. Den tredje ristningshällen innehåller mer figurativa motiv, bland annat åtta skepp, ett djur och fyra
ringfigurer.

Byggnadstraditionen

Sockencentrat rymmer flera byggnader från olika tider. Stilar och material har anpassats efter
byggnadstidens smak.

Mest framträdande är kyrkobyggnaden i en avskalad empirstil. Kyrkan ritades av den vid tiden kände
arkitekten Per Axel Nyström. Han var en av de mest framträdande arkitekterna bakom de
herrgårdsbyggnader i empirstil som uppfördes årtiondena efter sekelskiftet 1700 och genom sin
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koncentration till Tjust kommit att kallas ”Tjustempir”. Kyrkan är spritputsad och avfärgad i gult med
slätputsade, vita partier. Taket är belagt med skiffer vilket är ett ovanligt takmaterial för hela Kalmar län.

De äldre byggnaderna är alla uppförda i trä. Här finns exempel på såväl lockpaneler som locklistpaneler
och foderlösa fönster. Flera av husen har nyklassicistiska drag, som symmetriska fönstersättningar,
markerad hörn och fasadernas knutskarvar inklädda i knutlådor, men gamla skolan från 1917 bryter
mönstret med sin tydliga nationalromantiska stil, som de svängda takfallen, de småspröjsade fönstren
och dekorerade fönsterfoder. Fasaderna är målade med röd slamfärg eller gul oljefärg och detaljer i vit
oljefärg. Flera har tak belagda med tegel. Av byggnaderna har Sofiero, som använts som bostad och
affär, formen av den för området typiska enkelstugan i två våningar.

Några byggnader i miljön har också uppförts under 1900-talet. Två lärarbostäder stod klara 1951 samt
1954, då den nya skolan var klar. Lärarbostäderna och skolbyggnaden har drag av funktionalismens
avskalade arkitektur. Fasaderna är putsade och avfärgade i ljusa kulörer. Det traditionella tegeltaket har i
ett fall bytts ut mot svart, tegelimiterande plåt. I byggnaderna finns fortfarande en hel del fina detaljer som
originaldörrar, trappräcken och små skärmtak bevarade.

Sjöfart och kustnäringar

Sjöfartens betydelse för området, redan under förhistorisk tid, är tydlig i de hällbilder och gravanordningar
med maritimt tema som finns vid Lofta kyrka.

Herrgårdsbygden

Inom Lofta socken finns flera av norra Tjusts herrgårdsmiljöer. Vid kyrkplatsen framträder en annan sida
av herrgårdskulturen med de gåvor i form av olika inventarier som traktens rika män och kvinnor lämnat
till kyrkan för att manifestera sin egen makt. Här finns till exempel påkostade gravhällar i kyrkans golv och
rikt dekorerade epitafier.

Utsnitt ur en karta över Norrsjö från år 1722. Norrsjös gårdar syns uppe i
vänstra hörnet. Söder om kyrkan ligger Kapellansgården och väster om
den, där lärarbostäderna senare uppfördes, kyrkstallar (”socknestall”). Vid
sidan av en stuga vid Åkerholmsvägen, var detta den enda bebyggelsen
intill kyrkan.

 

Utblick från Lofta kyrka mot öster och Tingstad by.
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Utsnitt ur en karta över kyrkan och Klockaregården från år 1889. På kartan
syns det gamla vägnätet. Sockenstuga, fattighus och Klockaregårdens
byggnader syns, liksom de kyrkstallar som vid denna tid fanns utmed
Åkerholmsvägen.

 

Det är inte mycket som förändrats i Lofta sockencentrum sedan denna
flygbild togs år 1950. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)

Lofta kyrka, invigd 1837.

 

Klockaregårdens mangårdsbyggnad från ca 1810 som utgjort
komministerbostad och senare kantorsbostad.
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Sockenstugan/församlingshemmet som troligen uppfördes som Loftas
första folkskola på 1840-talet.

 

”Sofiero”, där Nils Trybom drev affär.

Fattigstugan/ålderdomshemmet blev Loftas kommunalhus under en period
under 1900-talets första hälft.

 

Gamla folkskolan från 1917 i nationalromantisk stil.

Nya skolan från 1954, i funktionalistisk stil.

 

Lärarbostad från 1951.
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Lärarbostad från 1951.

 

Föreläsningsföreningens hus.

En av de runda stensättningarna (L1957:3681).

 

I anslutning till jordbruksmarken söder om Lofta kyrka finns flera ristade
hällar. På en av hällarna finns ristningar föreställande bland annat skepp,
djur (häst?) och ringfigurer med mera (L1957:2396). Fotot taget 1933. (Foto
ur Kalmar läns museums arkiv.)
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Kärnområde Måsebo
Gamleby socken

Kärnområde Måsebo omfattar en fornlämningsrik bronsåldersmiljö, vilken breder ut sig längs med en
åssträckning som utgör en tydligt avgränsad topografisk miljö, vilken utmärker sig i landskapet. I norr
ligger gården Dvärgstad och i söder byn Måsebo. Kärnområdet ligger inom huvudområde Lofta-Gamleby,
tillika inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Bronsålderns lämningar på åsen skvallrar om makt och rikedomar
Kring Gamleby och Lofta är det tätt mellan fornlämningarna. I byn Måsebo, som ligger på en långsträckt
ås i landskapet, finns en blandning av ensamma gravar, hela gravfält och hällristningar. Lämningarna är
från brons- och järnåldern. De gårdar som ligger på åsen i dag brukar samma marker som man gjort i
3000 år. Då var dalgångarna nedanför åsen vattenfyllda och den markerade åsen ännu tydligare. Läget
på höjden gjorde att gravlämningarna syntes lång väg och berättade för resande att det här landet ägdes
av någon som hade resurser att visa sin makt.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet Mångfacetterad fornlämningsmiljö, med ett stort antal rösen och ristningsmiljöer.

Sjöfart och kustnäringar
Hällristningsmotiv i form av skepp visar på sjöfartens betydelse i dåtidens vardag och
idévärld.

Byggnadstraditionen Gårdsbildning med anpassning till platsen, traditionell agrar bebyggelse.

Klass 1

©Lantmäteriet

508



Det förhistoriska landskapet

Kärnområde Måsebo utgör ett pedagogiskt exempel på en väl avgränsad bronsåldersmiljö. Längs med
den ås som löper genom området i nordväst-sydostlig riktning finns ett flertal värdefulla
bronsålderslämningar. Åsen med sina mjuka former är uppbyggd av lerig morän och höjer sig markant
över den omgivande terrängen. På ömse sidor sänker sig topografin ner mot, nu utdikade, tidigare fukt-
och våtmarksområden med siltiga och leriga jordarter med mycket organiskt material.

Inom kärnområdet finns ett stort antal bronsålderslämningar. Utmärkande är de stora bronsåldersrösena
och de många ristningsmiljöerna. Placeringen längs med åsen gör att upplevelsen av bronsåldersmiljö
ger ett väl avgränsat och samlat intryck. I området finns totalt 26 rösen, som i flera fall har en diameter på
mer än tio meter. På ett par ställen ligger ett flertal rösen samlade inom mindre gravfält (L1958:1725 och
L1958:1604). Inom gravfälten förekommer även nio runda och en rektangulär stensättning, vilket visar att
det även finns lämningar från äldre järnålder i området.

Under 2008 genomfördes en riktad specialinventering efter okända hällristningar i området, vilket innebar
att antalet kända ristningsmiljöer ökade. Idag finns det 61 kända ristningsmiljöer inom kärnområdet. Det
dominerande ristningsmotivet utgörs av skålgropar. Totalt finns det drygt 500 registrerade skålgropar,
varav 162 finns på ett block (L1958:2386). Huvuddelen av skålgroparna förekommer dock enstaka eller i
ett mindre antal på större stenar och block. På två av ristningslokalerna har skålgroparna knackats längs
tydliga rader, ställvis förbundna med rännor. Det finns även figurativa ristningar som till exempel 15 skepp
och sex fotsulor. Några av ristningarna har gjorts på kvartsithällar och syns i princip bara som slagträffar
på den hårda stenen och har inte efterlämnat några fördjupningar.

Även om huvuddelen av fornlämningarna utgörs av rösen och ristningsmiljöer finns det också enstaka
lämningar i form av skärvstenshögar. En förekomst av skärvstenshögar förknippas med aktiviteter på
boplatser från bronsåldern. Inom kärnområdet finns tre registrerade skärvstenshögar vilket sannolikt
speglar var bronsålderns boplatser legat. Det finns även spår efter enstaka röjningsrösen och
stensträngar, men dessa lämningar är svårdaterade och kan höra ihop med ett markutnyttjande under
historisk tid.

Sjöfart och kustnäringar

Bland områdets förhistoriska hällristningar finns 15 stycken skepp. Skeppen har haft en stor symbolisk
betydelse för de människor som levde på den här platsen vid den här tiden. De visar såväl på en andlig
föreställningsvärld som vi idag har svårt att fullt ut tolka och förstå som en mer praktisk verklighet där
sjöfart varit en viktig förutsättning för försörjning och handel.

Byggnadstraditionen

Gårdsbilden vid Måsebo är speciell och tydligt anpassad efter platsens topografiska förhållanden.
Bebyggelsens gruppering förstärker helhetsupplevelsen av en miljö där alla framträdande kulturelement –
väg, fornlämningar och byggnader – är så tydligt koncentrerade utmed åskrönet. Det ger också en
betagande utblick över landskapet.

Byggnaderna i Måsebo ger som helhet ett relativt genuint intryck och speglar tiden kring sekelskiftet
1900. I norr ligger ladugården, med en loge och ett magasin. Båda byggnaderna har ett traditionellt
utförande, byggda i trä och med fasaderna målade med röd slamfärg, detaljer i svart och tak belagda
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med tegel eller korrugerad plåt. Logen har påverkats av en del sentida förändringar och tycks delvis även
ha nyttjats som ladugård. Lämningar av ytterligare en stor ekonomibyggnad finns på motsatt sida av
vägen. Sedan följer mot söder först den lilla välbevarade arbetarbostaden ”Halvstopet” från tidigt 1900-tal
i två våningar med fasader klädda med locklistpanel, brutet tak belagt med tegel och detaljer i vitt.
Därefter ligger en arrendatorsbostad byggd år 1949, även den med en röd, slamfärgsmålad locklistpanel
men ett mindre hus i 11⁄2 våning. Längst i söder ligger Måsebos nuvarande mangårdsbyggnad som
uppfördes år 1906. Huset har en tydlig karaktär från tiden med en putsad slät fasad, dekorerade
takfotstassar och frontespis, men har renoverats kraftigt. De båda flyglarna har tillkommit i sen tid, efter
1978. Efter ytterligare några hundra meter ligger Måsebotorp med en reveterad stuga som ger intryck av
att vara samtida med Måsebo mangårdsbyggnad. I grunden kan den naturligtvis vara äldre. Denna
torpstuga har höga äkthetsvärden, bland annat genom sin revetering från omkring sekelskiftet 1900.
Taket är belagt med nytt. enkupigt tegel. Fönster och dörrar är målade i mörkt rött.

Måsebo är en stavningsvariant av Mossebo och namnet lär sannolikt komma av den våtmark som ligger i
dalgångsbottnen. Måsebo frälsehemman är belagt från slutet av 1300-talet och ingick i Nygårds
godsmassa, innan det istället lades in under Casimirsborgs säteri. Under 1700-talets första hälft brukades
Måsebo som två gårdar och så var fallet ännu vid mitten av 1800-talet. Måsebo tillhörde troligen
Casimirsborgs säteri fram till 1900-talet, då gården såldes ifrån godset.

På Måsebos ägor har det funnits ett par torp. Det var dels det försvunna båtsmantorpet Hyttekärr, vilket
låg ned mot Hovrikeviken, dels det mer näraliggande Måsebotorp som ännu står kvar på åskrönet några
hundra meter söder om Måsebo mangårdsbyggnad.

Flera stora bronsåldersrösen ligger på rad längs infartsvägen till Måsebo
(L1958:1533 och L1958:1604). I många fall kan gravarnas placering antyda
var de äldre kommunikationsstråken löpt genom landskapet.

 

Vy mot nordväst, längs den södra kanten av åssträckningen. I den
sydvästra delen av betesmarken, i bildens bakgrund, återfinns områdets
motivrikaste ristningslokal, med tre skepp, en fotsula, två fragment, fem
rännor och 162 skålgropar (L1958:2386).
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I betesmarken mellan Måsebotorp och Måsebo, återfinns ett flertal
skålgropar på lösa klippblock och större stenar.

 

Bronsåldersröse (L1958:1867) vid Måsebotorp. På kvartsithällen framför
röset återfinns ristningar i form av fyra skepp, tre fotsulor, en ring och fem
ristningsfragment (L1955:3953).

I Dvärgstad hage återfinns ett flertal stora bronsåldersrösen och
skålgropsblock. I den betade markytan framträder även spår efter äldre
oregistrerade lämningar, som till exempel stensträngar.

 

Bebyggelsen vid Måsebo och Måsebotorp i början av 1850-talet. Två
sammanbyggda stugor låg då ungefär där dagens huvudbyggnad ligger.
Ekonomibyggnaderna låg då på den motsatta sidan av vägen. Längst upp i
vänstra hörnet syns en stuga som kan motsvara den gamla
arbetarbostaden.

Stugan vid Måsebotorp.

 

Arbetarbostaden.
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Måsebo mangårdsbyggnad har relativt nyligen genomgått en
genomgripande renovering, då flyglarna även kan ha tillkommit.

 

Byggnaderna ligger utmed vägen på åskrönet. Till höger 1949 års
arrendatorsbostad.

Magasinet

 

Till vänster i bild magasinet och till höger logen.
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Kärnområde Nygårds säteri
Lofta (och Gamleby) socken

Kärnområde Nygårds säteri omfattar den centrala bebyggelsen vid herrgården, belägen kring
Dynestadsviken just norr om Gamleby. Gränsen mellan Lofta och Gamleby socknar gick mitt genom
viken, med själva herrgården i Lofta socken. Kärnområdet täcker Dynestadsvikens båda stränder och
utgör en del av huvudområde Lofta-Gamleby, tillika av riksintresseområde för kulturmiljövården H95A
Lofta.

Den franske grevens herrgård
Flera stora gårdar i Tjust har anor sedan medeltiden. Nygård är inget undantag. Man tror att Albrekt
Styke, hövitsman på Stegeholms slott under 1420-talet, var gårdens förste ägare. Under lång tid tillhörde
Nygård familjen Lewenhaupt även ägde Åby, Gursten, Vinäs och Casimirsborg. Men det var en fransman
som lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. Han hette Paul Athanase Fouche d ˊOtrante. Denne
franske greve kom till Sverige 1822 som officer och kammarherre hos sin landsman Karl XIV Johan.
Mangårdsbyggnaden är i Tjustempir. I gårdsmiljön finns också flera äldre byggnader från 1700-talet.
Arbetarbostäderna är byggda vid olika tider. Hos flera av dem kan man se lokala byggnadsdrag som
locklistpaneler och foderlösa fönster.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Medeltida sätesgård, ett av Tjustbygdens främsta gods under 500 år. Komplex miljö
med ett stort antal byggnader från olika tider och med olika funktion som speglar
många aspekter av herrgårdsdriften.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen Huvudbyggnad i ”Tjustempir”. Flera byggnader från 1700-talet (eller äldre).
Arbetarbostäder från olika tider visar exempel på regionala särdrag.

Det förhistoriska landskapet Fornborg och gravfält

Herrgårdsbygden

Nygård utgör en av Tjustbygdens mest anrika herrgårdar, sätesgård redan under medeltiden och ett
utpräglat storgods under många hundra års tid. Gårdens läge vid Dynestadssjön som utgjort
Gamlebyvikens innersta, närheten till det ursprungliga Västervik (dagens Gamleby), samt de
fornlämningsrika omgivningarna ger ett historiskt perspektiv till platsen. Herrgårdsmiljön är rikt
sammansatt av en mängd olika byggnader från olika tider, såväl bostadshus som ekonomibyggnader,
vilka sammantaget ger en god uppfattning om liv och ekonomi vid en historisk herrgård.

Nygård har medeltida anor som herrgård. Då byn först nämns i skrift i slutet av 1300-talet heter den
Långa Harg och hör till Lofta kyrka. Av källorna framgår att en namnändring till Nygård skett innan år
1412, sannolikt i samband med att en sätesgård, en ”ny gård”, byggts på platsen. Det har också
spekulerats i om namnet syftar på ”den nya gården” i förhållande till den äldre Åby gård i Gamleby.
Albrekt Styke, hövitsman på Stegeholms slott, brukar nämnas som den förste kände ägaren. Gårdens
historia kantades dock genom 1400-talet av ägotvister, men på 1500-talet stabiliserades
ägarförhållandena. Genom arv och giftermål vandrade godset mellan många olika adelsfamiljer genom
de efterföljande seklen.

Vid mitten av 1500-talet hörde till herrgården, förutom de egna ägorna, 27 mantal som låg spridda i flera
socknar. I början av 1600-talet utökades godset än mer, samtidigt som större arealer samlades kring
huvudgården. De gårdar som gränsade direkt till säteriet fick samma skattebefrielser som detta och
Nygård hade anmärkningsvärt många sådana ”rå-och-rörs- hemman”. Godsmassan förändrades över tid,
men gården Kallåker på den västra sidan av Dynestadsviken hade en särställning då den brukades
tillsammans med huvudgården och tidigt utgjorde en del av densamma. I början av 1700-talet kom Åby,
Gursten och Nygård att tillhöra samma ägare och på 1780-talet tillföll dessa gårdar Charles Emil
Lewenhaupt som redan ägde Vinäs och Casimirsborg med underlydande hemman – ett imponerande
ägoinnehav.

C E Lewenhaupt ska ha anlagt tre spikraka alléförsedda häradsvägar mot herrgården, samt byggt ny en
bro över Dynestadsviken. Han anlade även en park och ett orangeri. Herrgården var under hans tid i
karolinsk stil, en flygelförsedd huvudbyggnad som sannolikt uppförts under 1700-talets första hälft. Den
äldre huvudbyggnaden finns avbildad på en teckning, men det tycks oklart när herrgårdsanläggningen
uppfördes och hur mycket som bevarats till idag. Sedan Nygård i början av 1830-talet köpts av Paul
Athanase Fouché d Ótrante moderniserades huvudbyggnaden till empirstil. Fouché d Ótrante var en
fransk greve som kommit till Sverige år 1822 och blivit officerare och kammarherre hos sin landsman, den
nye regenten Karl XIV Johan.

År 1862 såldes Nygård, jämte en handfull underlydande gårdar, till familjen de Maré, ägare till
Ankarsrums bruk. Vid godset fanns då kvarn och tegelbruk (båda troligen vid Gursten), flera inmutade
järnmalmsfyndigheter och en egen hamn. Gården blev bostad till brukspatron Gustaf de Maré fram till
hans död år 1882, då egendomen uppgick i det nybildade aktiebolaget Ankarsrums Bruk. År 1904 (1894
enligt annan källa) köptes den av Knut Tillberg, affärsman, jurist och vice häradshövding, bördig från
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Falsterbo bruk. Tillberg genomförde omfattande ombyggnader av herrgården under det tidiga 1900-talet,
innan den 1915 gick vidare i andra ägares händer.

Byggnadstraditionen

En av ”Tjustempirens” herrgårdar med flera äldre bevarade flyglar och ekonomibyggnader i gårdsmiljön.
Här finns också alléer och spår av äldre trädgårdsanläggningar.

Herrgårdsanläggningen är symmetriskt uppbyggd, med huvudbyggnaden och ett par flyglar på en
terrassering ut mot vattnet. Den putsade, ljusa huvudbyggnaden har flera stildrag som är typiska för
empirens byggnader till exempel bottenvåningens rusticerade fasad och frontespis. Sadeltaket är belagt
med svart plåt. Flyglarna härstammar alla från 1700- talet. Miljön vid huvudbyggnaden binds samman av
att husens fasader putsats med en fin struktur i samma ljust gula kulör. Nedanför flyglarna låg tidigare
ytterligare ett flygelpar, men delvis beroende på att riksvägen tidigare gick utmed terrassen, blev en flygel
så svårt skadad att den revs i början av 1970-talet. Längst ned mot vattnet ligger ytterligare en ensam
flygel, troligen uppförd under 1800-talets andra hälft. Ingen av de fyra har huvudbyggnadens dekorerade
fasad och deras avskalade stil ger ett äldre intryck än huvudbyggnaden.

Kring huvudbyggnaden finns en trädgård och flera vägar. Här finns bevarade alléer, flera äldre träd, rester
av trädgårdens gångsystem och terrasser. Till miljön vid mangården hör även herrgårdsdasset som idag
byggts om till lusthus. Gårdens nyttoträdgård, strax nordost om herrgården, är idag upplöjd till åker, men
några kvarstående växthus utvisar läget.

På den andra sidan av herrgården, mot öster, kvarstår en av två ekonomiflyglar i skiftesverk, som även
de torde ha uppförts under senare delen av 1800-talet. Byggnaden har fasader målade med röd slamfärg.
Mitt på byggnaden finns en port man kan köra igenom. På bottenvåningen finns en del större fönster
medan andra våningen har mindre liggande fönster.

Vid den allékantade uppfarten till herrgården står ett mäktigt, knuttimrat sädesmagasin, vars vindflöjel bär
årtalet 1773. Möjligen låg ladugårdsbyggnaderna i äldre tid i närheten av magasinet. De ska ha flyttats
söderut på 1810-talet, till den plats där ladugården från 1875 ännu ligger. Till herrgårdsmiljön hör även
flera arbetarbostäder av olika karaktär. Några av dem är exteriört ålderdomliga, uppförda senast kring
1800-talets mitt, men en rad sinsemellan identiska personalvillor från 1900- talets mitt belyser den nya
tidens krav på drägliga bostäder.

Så väl ekonomibyggnader som arbetarbostäder är byggda i trä. Här finns exempel på timrade
konstruktioner men också skiftesverk och mer moderna byggnadslösningar. Där inte äldre
byggnadskonstruktioner är synliga är fasaderna klädda med locklistpanel. Byggnadsdetaljer som dörrar,
fönster och vindskivor är ibland målade i svart (främst ekonomibyggnader) ibland i vitt (främst
bostadshusen). Taken är ofta belagda med en eller tvåkupigt lertegel men även eternit förekommer.

Vid korsningen där vägen till Lofta möter Norrlandsvägen ligger Solbacka, en skolbyggnad som idag är
omgjord till tre lägenheter.

Det förhistoriska landskapet

I kärnområdet finns ett antal fornlämningar i för området typiska höjdlägen. De förhistoriskas lämningarna
har troligtvis inte brukats samtidigt men fördjupar förståelsen av områdets centrala roll, både i förhistorisk
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och historisk tid.

I ett norrgående dalstråk fortsätter Gamlebyviken i Dynestadsviken och Dynestadsjön, vilka tillsammans
ännu vid slutet av 1800-talet betraktades som en vik av Saltsjön. Vid sjöns södra ände ligger en fornborg
(L1958:1718) på en markant höjd på den västra stranden. Fornborgens placerings invid en viktig
kommunikationsled är intressant och områdets betydelse förstärks av de två stora gravfält som återfinns
längre söderut längs den västra stranden. På de två gravfältet finns 20 (L1958:1199), respektive 70
(L1958:1276) stensättningar.

Inne i själva gårdsmiljön återfinns en rest sten, vilken möjligen är rest i modern tid (L1957:3510).

Den äldsta kartan över Nygård, från 1720, visar säteriets utbredning,
inklusive rå- och rörshemman, vid tiden.

 

Detaljen är ett utsnitt ur förlagan till den stora kartan. Bron över viken gick
då i herrgårdsanläggningens Kumlitutarxmel.ilPjöå pKraollågkrearmsidafön
rsyVnäs setnebryvgigknsakdoi msammuanläge som den ålderdomliga
byggnad som står där idag. Enligt en uppgift skall herrgårdsstallet ha legat
på Kallåkersidan och en gammal tradition gör till och med gällande att
säteriets huvudbyggnad en gång legat där.

Vägen mot Nygård.

 

Fridhem
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Utsnitt ur en svartvit kopia av laga skifteskartan över Nygård från 1890.
Dagens vägnät och byggnader (ljusbruna) har lagts in i kartan för att
underlätta orientering och jämförelse. Många av gårdens byggnader fanns
vid tiden. Herrgårdsparken, med slingrande gångar, bredde ut sig söder om
herrgården. Riksvägen över gården och utmed sjöstranden hade ännu inte
anlagts.

 

Odaterad flygbild över Nygård, gissningsvis tagen på 1930-talet. Riksvägen
utmed sjöstranden har anlagts. Den mindre vägen som sneddar förbi
nyttoträdgården i bildens vänsterkant är den tillfart norrifrån som anlades av
C E Lewenhaupt på 1700-talet.

Huvudbyggnaden har ännu sin empirexteriör, men den portikförsedda
terrassen/balkongen har sannolikt byggts under det tidiga 1900- talet.

 

Den norra övre flygeln.
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Den kvarstående nedre flygeln.

 

Den ensamma flygeln närmast sjön, idag ”jaktstugan”.

Herrgårdsdasset, idag ombyggt till lusthus.

 

Det magnifika 1700-talsmagasinet vid infarten.

En av de båda ekonomiflyglarna är bevarad.

 

Ladugården från 1875, renoverad på 1930-talet.
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Infartsallén.

 

Handelsträdgårdens område är idag åker, men delar av växthusen står kvar
(i dåligt skick 2017).

Troligen ett mjölkningsstall från 1930-1940-talet (i dåligt skick 2017).

 

”Bygget”, arbetarbostad vid Norrlandsvägen.

En större arbetarbostad med tillhörande uthuslänga i backen ned från ”
Bygget”.

 

De fyra små personalvillorna intill ladugården är ännu till stora delar i sitt
ursprungliga skick från 1900-talets mitt.
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En renoverad stenhuggeribyggnad intill bron, på Kallåkersidan.

 

Sågade stenskivor – ett minne från stenhuggeritiden.
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Kärnområde Ottinge säteri
Lofta socken

Kärnområde Ottinge säteri utgör en del av huvudområde Lofta–Gamleby, vilket i princip motsvarar
riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Kärnområdet omfattar själva brukningscentrum med
herrgårdsbyggnaden från cirka 1850, samt Kyrkkullens järnåldersgravfält tvärs över Loftaån strax öster
om herrgården.

Ottinge säteri – med tydlig koppling till gruvor och järnbruk
Många av Tjusts herrgårdar har haft kopplingar till traktens gruvor och järnbruk. Ottinge har bland annat
ägts av Lorentz Creutz den yngre, Isak de Besch, Georg Henrik Lybecker och Carl Sigurd Cullberg. Alla
har de satt sina avtryck i järn och koppar i trakten. Carl Sigurd Cullberg är den som tydligast har satt sin
prägel på Ottinge. Han lät bygga ny huvudbyggnad i empirstil. Jonas Jonsson, Tjustempirens främste
byggmästare och stockholmsarkitekten Axel Nyström ansvarade för bygget. Gården ligger väl synlig intill
vägen mellan Lofta och Loftahammar. Det stora, röda magasinet är en märkesbyggnad i landskapet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Herrgårdsbyggnad uppförd i ”Tjustempire”.

Herrgårdsbygden Framträdande herrgårdsmiljö med historiska anor i medeltiden.

Det förhistoriska landskapet Fornlämningsrik bygd med ett större gravfält inom kärnområdet.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Byggnadstradition

Kulturmiljöns värdemässiga tyngdpunkt ligger i säteriets huvudbyggnad som utgör ett av Tjustempirens
huvudverk. Vid gården finns även ett kulturhistoriskt värdefullt sädesmagasin.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1848–1852 av den nyblivne ägaren Carl Sigurd Cullberg,
överinspektor vid storgodset och bruksimperiet Baroniet Adelswärd. Till Cullbergs gärning hör bland annat
att han lät anlägga ett mycket kortlivat järnbruk i Rumskulla socken på 1850-talet, varmed han kan räknas
som grundare av den lilla bruksorten Ydrehammar. Cullbergs nya mangårdsbyggnad vid Ottinge restes
på källaren till den östra flygeln i den äldre herrgårdsanläggningen. Grunden av den äldre
huvudbyggnaden kan ännu anas som en upphöjd terrass på gårdsplanen.

Den nya byggnaden ritades och byggdes av storbyggmästaren Jonas Jonsson, vilken tillsammans med
Stockholmsarkitekten Axel Nyström den äldre utvecklade den strama variant av empirstilen som kommit
att kallas ”Tjustempire”, eftersom den kom att bli särskilt rikt representerad bland Västervikstraktens
herrgårdar. I många fall rörde det sig då om ombyggnader av äldre anläggningar.

Huvudbyggnaden på Ottinge, som nyskapades i Tjustempire och ännu är förhållandevis välbevarad både
in- och utvändigt, uppvisar stildragen särskilt tydligt och räknas därmed som ett av stilskolans huvudverk.
Byggnaden är ett vitputsat tvåvåningshus på enkel rektangulär grundplan, med en suterrängvåning mot
trädgårdssidan. Den saknar flyglar och täcks av ett lågt, valmat tak som idag är belagt med svart
betongtegel. Exteriören har en mycket återhållen putsarkitektur med svag relief – i bottenvåningen
närmast funktionalistiskt slät, frånsett huvudentréns putsomfattning. Långsidorna har sju jämnt avsatta
fönsteraxlar med högre fönster i ovanvåningen som på traditionellt vis inrymmer representationsrummen.
Där ligger bland annat Stora eller Vita salongen som utgör byggnadens paradrum med fältindelad tapet
och en öppen spis i vit marmor. l fasaden skiljs de båda våningarna åt med en diskret gördellist.

Vid sidan av huvudbyggnaden, är det främst det gamla sädesmagasinet vid infarten som står fram som
anmärkningsvärt ur kulturmiljöhänseende. Magasinet är timrat med åtta knutar och 21⁄2 våningar högt.
Fasaderna är målade med röd slamfärg, detaljer i svart och vitt och med enkupigt tegel på taket. Med sitt
läge utmed vägen mellan Lofta och Loftahammar har det blivit ett blickfång.

Gårdens övriga ekonomibyggnader är av varierande ålder, med ett svinstall i betongelement från 1997
som det senaste tillskottet. De ligger i princip på samma plats idag som på 1700-talet. På den motsatta
sidan av landsvägen ligger två boningshus som kan förmodas ha utgjort arbetarbostäder vid herrgården.
Det ena har två våningar och det andra 11⁄2. Båda har locklistpanel målad med röd slamfärg, detaljer i vitt
och tegeltak. Det förhållandevis sparsamma byggnadsbeståndet vid Ottinge, i kombination med andra
omständigheter i den yttre miljön, begränsar dock den kulturhistoriska upplevelsen på platsen. Det
handlar till exempel om den enkla trädgårdsanläggningen och att infartsallén fördärvats av omdragningen
av vägen som gjorde 1997.

Herrgårdsbygden

Kärnområdet representerar den anrika herrgårdsbygden i Tjust, för vilken Ottinge säteri i flera avseenden
är talande. Till de typiska dragen hör Ottinges placering vid en långsträckt och bördig sprickdal i
Västerviks kommuns herrgårdstäta kustzon, där såväl fornlämningsbild som ortnamn vittnar om en
förhistorisk centralbygd. Likt flera andra av regionens herrgårdar har Ottinge anor som en medeltida
sätesgård, med en äldsta historia som förlorar sig i historiens dunkel. Typiskt är även kopplingarna till det
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historiska bergsbruket i regionen.

Den till Ottinge knutna godsmassan har varierat över tid. År 2017 bestod egendomen av Ottinges,
Hjulbys, Kårtorps och Jonstorps historiska ägor, sammanslagna till fastigheten Ottinge 1:1.

Frälsehemmanet Ottinge kan beläggas från 1300-talet. Gården framskymtar som en adlig sätesgård
redan på 1400-talet, men kan säkert beläggas som sådan först omkring år 1500. Under slutet av 1600-
talet och början av 1700-talet innehades gården av adliga bergsmän som Lorentz Creutz den yngre och
Isak de Besche. Den beskrivs då som väl bebyggd med fyra stora hus om sammanlagt 28 rum, samt med
träd- och humlegårdar. Kring mitten av 1700-talet ägdes gården, jämte Åkerholm med flera, av
bergmästare Georg Henrik Lybecker som tog upp Tinntorps koppargruva i det närbelägna Hasselby och
troligen även anlade Hedvigsfors kopparverk någonstans på orten. En äldre mangårdsbyggnad på
Ottinge ska ha rivits på 1790-talet.

Det förhistoriska landskapet

Ottinge säteri ligger mitt i det fornlämningstäta området nordost om Gamleby. Den stora mängden
fornlämningar ligger till grund för riksintresset H95 Lofta. Inom kärnområdet finns ett större gravfält.

Ottinge säteri ligger på en svag höjd i den nord-sydliga Loftadalen som bildas kring Loftaån och dess
biflöden Kumlabäcken och Hässelstadbäcken. Dalgångens lerjordar är idag helt uppodlade, en åkerslätt
som enbart bryts av mindre impediment. Under brons- och järnåldern utgjorde dalen en långsmal havsvik
som med fortskridande landhöjning blev en frodig våtmark för bete och slåtter. Dalen kransas av en serie
markanta bergskullar med talrika fornlämningar, framförallt gravar och hällristningar.

Ett par hundra meter öster om Ottinge gård, på Hjulby forna ägor, ligger Kyrkkullen med ett illustrativt och
omfattande gravfält (L1957:3927). Ett 70-tal gravar ger här en utmärkt provkarta på olika gravtyper,
framförallt från den senare delen av järnåldern (500 före Kristus–1050 efter Kristus): sju högar, fyra
skeppssättningar, tre treuddar och 56 runda stensättningar. Många av stensättningarna har tydliga
kantkedjor. 700 meter söder om herrgården – utanför kärnområdet – ligger en fornborg uppe på berget
Hammaren (L1957:3648).

523



Dagens byggnader (vita konturer), vägar (vita) och vattendrag (ljusblå) har
här lagts ovanpå en karta från år 1769. Den historiska kartan visar
föregångaren till dagens herrgårdsanläggning. Notera hur stora vägen
tidigare ledde ända fram till herrgården. Lägg även märke till hur väl
sädesmagasinets läge och kontur överensstämmer med byggnaden på den
historiska kartan.

 

Huvudbyggnaden på Ottinge med sin i huvudsak bevarade exteriör från
uppförandet kring 1850.

Ottinge, huvudbyggnaden från trädgårdssidan.

 

Vita salongen, troligen 1920-tal. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)

Sädesmagasinet.

 

Infarten utgör den tidigare stora vägen.
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Ekonomibyggnader.

 

Förmodad arbetarbostad.

Förmodad arbetarbostad.

 

Utblick från Ottinge över Loftadalen.
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Kärnområde Stengårdsnäs prästgård
Lofta socken

Kärnområde Stengårdsnäs byggs upp kring bebyggelsen vid Lofta sockens gamla prästgård och
inkluderar det öppna ängsstråket ned mot Prästviken. Kärnområdet utgör del av huvudområdet Lofta-
Gamleby och riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

En herrgårdsliknande prästgård i Stengårdsnäs
I Stengårdsnäs, två kilometer söder om Lofta kyrka, ligger socknens prästgård. Prästerna i Lofta hade
visserligen en bit till kyrkan, men fick i gengäld bo på en stor gård vid en vacker plats. Den gula
byggnaden i ett och ett halvt plan är på många sätt typisk för 1800-talets prästgårdar. I huset fanns också
pastorsexpedition och hit sökte sig sockenborna för att få prästens hjälp med värdsliga och andliga frågor.
De små röda flyglarna ger gården en fläkt av
herrgård. På 1960-talet upphörde Stengårdsnäs att vara prästgård och pastorsexpedition. Sedan 1980-
talet är gården i privat ägo.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Huvudbyggnad med liggande panel på förvandring (fjällpanel), samt västra flygelns
halvmåneformade lunettfönster är exempel på vanligt återkommande drag bland
regionens äldre byggnader.

Det förhistoriska landskapet Skålgropsstenar, skrävstenshögar och röse från bronsåldern.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Stengårdsnäs har ett kulturhistoriskt värde som till stor del beror av gårdens månghundraåriga funktion
som prästgård, och därmed som en för sockenborna central plats. Gårdsbilden utgör samtidigt ett gott
exempel på en välbyggd ensamgård i Västerviks kusttrakter. Vid gården finns byggnader som uppförts
från cirka 1800 till omkring år 2000, med en mangårdsmiljö från tidigt 1800-tal, starkt påverkad av
förnyelse vid sekelskiftet 1900. Mangårdsbyggnaderna har ett välbevarat historiskt uttryck, men gårdens
äldre ekonomibyggnader har i varierande grad och i omgångar påverkats av olika förändringar.

Söder om Lofta kyrka breder en öppen och uppodlad dalsänka, en förgrening av Loftadalen, ut sig innan
den mot Utrikeviken övergår i ett kuperat och omväxlande landskap där små bergsknallar bryter upp
odlingsjorden i mindre och oregelbundna åkrar. På höjderna ligger, som överallt i dessa trakter, talrika
fornlämningar. I detta område ligger Stengårdsnäs gård, vars historiska ägor sträckt sig i nord-sydlig
riktning, nästan ända från kyrkan och ned till Utrikeviken. Då gården karterades år 1700 benämns den ”
Lofta prästegård Stengårdsnäs”, men möjligen har den redan innan dess utgjort kyrkoherdens
löneboställe. Stengårdsnäs var prästbostad och pastorsexpedition in på 1960-talet. På 1980-talet såldes
gården av kyrkan, varefter den varit i privat ägo.

Bebyggelsen vid Stengårdsnäs har en för Tjust typisk lokalisering på gränsen mellan jord och skog.
Boningshusen ligger på en kulle och ekonomibyggnaderna på kullen intill, vilket ger en mycket speciell
och rumsligt intressant gårdsbild. Platsens speciella topografi visar mycket tydligt hur regionens agrara
bebyggelse alltid placerats på eller i anslutning till landskapets höjder. Där fanns goda
grundläggningsförutsättningar, där var luften torrare och varmare, men framförallt sparades den
odlingsbara jorden i sänkorna. Ned mot Utrikevikens innersta del, Prästviken, ges en hänförande utsikt
genom den öppna och sluttande jordbruksmark som i äldre tid utgjort äng, senare åker och idag
betesmark.

Den nuvarande huvudbyggnaden vid Stengårdsnäs uppfördes 1803 sedan den äldre manbyggnaden
förstörts av brand. Enligt uppgift påbyggdes huset år 1908, vilket troligen skall tolkas som att det
förhöjdes. De kraftigt utskjutande taksprången, de frontespiser som höjer sig ovan takfoten och den
öppna verandan i två våningar ger idag byggnaden karaktären av att vara uppförd kring sekelskiftet 1900.
Huset har en panel på förvandring som är målad i gult med detaljer i vitt och grönt samt tak belagt med
ett nytt, tvåkupigt lertegel.

De båda flygelbyggnaderna har påverkats av samma modernisering, men kan sannolikt härröra
åtminstone från mitten av 1800-talet. Den östra flygeln är en ekonomiflygel som sägs ha utgjort
tiondebod. Den västra skall ha fungerat som trädgårdsmästarbostad, men även som pastorsexpedition.
Båda husen har en timmerstomme utan panel som målats med röd slamfärg och snickerier i vitt. Den
östra flygelns dörrar är målade svarta och taket är belagt med korrugerad plåt medan den västra flygeln
har gul dörr och ett tak belagt med enkupigt lertegel.

I slutet av 1800-talet låg arrendatorsbostaden alldeles intill prästbostaden, just öster om denna, men cirka
1920 uppfördes den befintliga byggnaden ett stenkast söderut. Huset har en locklistpanel målade i en gul
kulör och tak belagt med tegel. År 1947 uppfördes en arbetarbostad i en hage ett par hundra meter väster
om den övriga bebyggelsen. Huset har en locklistpanel målad med röd slamfärg och sadeltak täckt med
tegel.

De större historiska ekonomibyggnaderna vid gården (ladugård, loge och sädesmagasin) ligger alldeles
utmed vägen. De är byggda i slutet av 1800-talet och idag påverkade av olika sentida ändringar. År 2001

527



byggdes en ny stor ladugård, varvid hänsyn togs till den äldre gårdsbilden både i lokalisering och
utförande. Den nya ladugården lades nedanför de äldre byggnaderna och gavs en traditionell fasad av
rödslammad träpanel. Vid Stengårdsnäs finns även några mindre ekonomibyggnader som berikar miljön:
ett par fårhus, ett hönshus och en bykstuga som även skall ha fungerat som drängkammare. Ett av
fårhusen, en timrad och låg ryggåsstuga, kan möjligen från början ha varit en backstuga, det vill säga
boningshus för ett hushåll som inte ägt någon egen jord.

Det förhistoriska landskapet

I kärnområdet runt Stensgårdsnäs finns ett relativt stort antal förhistoriska lämningar, som till stora delar
kan dateras till bronsålder. Vid en av ekonomibyggnaderna återfinns en skålgropssten med 50
inknackade gropar och en ränna (L1957:4195). Norr om gårdsmiljön finns tre registrerade
skärvstenshögar (L1957:3834, L1957:3835 och L1957:3836) samt en skålgropssten med endast ett fåtal
gropar (L1955:3500). Väster och söder om gården återfinns ytterligare lämningar i form av tre
skålgropstenar (L1955:3484, L1955:3628 och L1955:5597 686) samt ett gravröse (L1957:3663). Den
sammantagna bilden visar på en relativt rik bronsåldersmiljö med både ristningar, gravar och
boplatslämningar.

Utblick över dalen söder om gården, där betande nötboskap håller
landskapet öppet.

 

Kartan från år 1700 visar hur gården och trädgården vid Stengårdsnäs legat
i samma läge i över 300 år. 1700-talsåkrarna bredde ut sig väster och öster
om gården, bland annat på det område där nu den nya ladugården ligger. I
det senare området stod år 1700 både Stengårdsnäs och Utrike
skvaltkvarnar i den bäck som utgör gräns mellan gårdarna.
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Huvudbyggnaden vid Stengårdsnäs.

 

Arrendatorsbostaden.

Den östra flygeln, en ekonomiflygel som ska ha utgjort tiondebod.

 

Boningsflygeln, den västra flygeln.

Magasinet.

 

Logen/ladan.
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Gamla ladugården.

 

Nya ladugården.

De äldre ekonomibyggnaderna ligger på en markant kulle.

 

Arbetabostaden väster om gården.

Prästgårdarnas trädgårdar var i äldre tid viktiga som skolande förebilder för
allmogen, där nyttoaspekten naturligtvis var viktig. Stengårdsnäs trädgård
har förr varit större och mer nyttoinriktad än idag. Gårdens boningsflygel
skall ursprungligen ha uppförts som trädgårdsmästarbostad.

 

Vägen förbi Stengårdsnäs är en slingrande grusväg.
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Kärnområde Utrike
Lofta socken

Kärnområde Utrike består av en samlad fornlämningsbild, med en tydlig tyngdpunkt i bronsålder.
Kärnområdet inkluderar skogs- och jordbruksmark öster om Utrike gård. Kärnområdet utgör del av
huvudområde Lofta-Gamleby och riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Bland ristade skepp, skålgropar och bönder
Gravar och hällristningar, fossila åkrar och skärvstenshögar. Inom kärnområdet vid Utrike finns flera olika
typer av fornlämningar. Gravarna ligger uppe på höjderna medan hällristningarna finns på hällar och
stenblock i betes- och åkermarken på sluttningarna. Ett av gravrösena är riktigt stort, hela 16 meter i
diameter. Bland hällristningarna finns skepp, fotsulor, människor, djur, ringar, skålgropar och redskap.
Skeppen är stora, 30-70 centimeter långa, med markerade besättningsmän. Båtar är ett vanligt
hällristningsmotiv under stenåldern. Det finns också en scen med en människofigur som plöjer med ett
dragdjur, kanske en häst. Skålgropar är små, knackade fördjupningar i en berghäll eller ett stenblock. I
gropen tror vi att man har offrat matvaror, exempelvis spannmål.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
Bronsåldersmiljö av regionalt intresse, genom sina gravmiljöer och många hällbilder
med för regionen udda motiv.

Sjöfart och kustnäringar En stor mängd hällristningar med skeppsmotiv som understryker sjöfartens betydelse.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet

Fornlämningsmiljön vid Utrike är varierad och består av ett stort antal lämningar, framför allt gravar och
ristningsmiljöer, men även odlingslämningar och en skärvstenshög. I området finns ett dussin rösen och
flera ristningsytor som dateras till bronsålder.

Områdets värde ligger dels i det varierade hällbildsmaterialet, dels i den förhållandevis tydlig rumslig
uppdelning mellan de olika lämningstyperna. Gravarna återfinns framförallt i dagens något mer höglänta
skogsmark, medan ristningsmiljöerna återfinns på hällar eller lösa block i anslutning till dagens betes-
eller åkermarker. Hur detta skall tolkas står inte klart men det verkar finnas en tydlig tanke bakom
lämningarnas placering som kan ha sin grund i det dåtida markutnyttjandet.

Ett av de registrerade rösena i området avviker från den gängse bilden. Röset är 16 meter i diameter och
har en grop i centralt i graven. Gropen har blottat delar av centralgraven, vilken utgörs av stora
kantställda hällar. Två meter av kistkonstruktionen är synlig. Gaveln utgörs av en stor kantställd stenhäll. I
kanten på gravröset ligger en meterlång sten som ursprungligen möjligen kan utgjort en takhäll. Den
tilltagna storleken på kistan skulle kunna peka på att det rör sig om en hällkista från den yngsta delen av
bondestenålder (cirka 2400–1800 före Kristus). I den södra delen av kärnområdet finns en 14 meter lång
och 31⁄2 meter bred skeppsättning av tätt satta eller lagda stenar (L1957:3710).

Sammanlagt finns det ett drygt 30-tal registrerade ytor med ristningar inom kärnområdet. Det vanligaste
motivet är skålgropar som det finns drygt 250 stycken av. I de flesta fall finns det endast ett mindre antal
skålgropar inom de respektive ristningsytorna, men i några fall finns det uppemot ett 30-tal. Ser man till
de övriga ristningstyperna uppvisar de en stor variation. Det förekommer bland annat 25 skepp, åtta
människor, tio djur, tre fotsulor, två ramfigurer, elva ringar, en pilbåge och ett årder.

Den mest kända ristningsytan i området finns på Utrikestenen (L1957:4009). Ristningarna är gjorda på ett
löst liggande stenblock. På blocket finns det fyra skepp, sex ringfigurer, tre djur, en människa, ett årder,
elva ristningsfragment och 15 skålgropar. Skeppen är mellan 30–69 cm långa och har samtliga
bemanningsstreck. Fyra av ringfigurerna utgörs av spiraler med en ytterring och mittpunkt. Centralt
placerad bland motiven på ristningsytan finns en plöjningsscen som består av en människoavbildning
bakom ett djur med årder, över djurets rygg svävar två tömmar. Plöjningsscener är återkommande motiv i
bronsålderns bild och idévärld, men Utrikestenen utgör ett för regionen udda motiv. Ser man till de övriga
ristningsmiljöerna utgör även ramfigurerna och pilbågen ovanliga motiv.

Det finns även ett 40-tal stensättningar i området, vilket visar att en del av lämningarna daterar sig till den
äldre järnåldern. I skogsmarken finns även spår efter äldre odling i form av odlingsrösen och fossil
åkermark. Odlingslämningarna i sig är svårdaterade och behöver inte vara förhistoriska utan kan härröra
från historisk tid.

Sjöfart och kustnäringar

Väster om kärnområdet ligger Utrikeviken som sannolikt har utgjort en viktig kommunikationslänk under
bronsåldern. Vattnets betydelse för människorna har manifesterats i den stora mängd hällbilder med
skepp som motiv som finns på flera ristningsplatser i området.
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I förgrunden skålgropsförekomst (L1955:4104) I bakgrunden syns delar av
betesmarken som är beväxt med enar och spridda träd. Framför en av
enarna återfinns ytterliggare ett skålgropsblock (L1957:3883).

 

En av områdets många stensättningar (L1957:4045).

Inom skogsmarken i den södra delen av kärnområdet finns ett flertal
förhistoriska gravar. Här ett bronsåldersröse (L1957:3294).
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Kärnområde Åkerholms säteri
Add text, links, and small graphics here.

Lofta socken

Kärnområde Åkerholms säteri omfattar Åkerholms herrgård med flyglar, som utgör byggnadsminne, samt
det övriga gårdscentrum med närmast angränsande jordbruksmark. Kärnområdet ligger inom
huvudområde Lofta-Gamleby, tillika inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Herrgård från 1700-talet med mangårdsbyggnad i rokoko
I kulturmiljöprogrammet talas det mycket om Tjustempirens herrgårdar, men alla mangårdsbyggnader är
inte från den tiden. Åkerholms mangårdsbyggnad är äldre. Den byggdes vid mitten av 1700-talet och ses
som ett mycket fint exempel på rokokostil. Troligen var det den dåvarande ägaren, friherre Georg Henrik
Lybecker, som lät bygga ny mangårdsbyggnad. Flygelbyggnader, ekonomibyggnader, arbetarbostäder
och alléer kompletterar bilden av herrgårdsmiljön och berättar om hur en gård som Åkerholm har fungerat
och utvecklats genom tiderna.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Byggnadsminnesförklarad herrgårdsmiljö med mangårdsbyggnad i rokokstil. Större
äldre lada.

Herrgårdsbygden Framträdande herrgårdsanläggning omgiven av ett storskaligt jordbrukslandskap.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Kärnområdets mycket höga kulturhistoriska värden beror framförallt på den byggnadsminnesförklarade
herrgårdsanläggningen med huvudbyggnad och flyglar. Åkerholms herrgård utgör en milstolpe i
herrgårdsarkitekturens utveckling i sydöstra Sverige, som ett tidigt exempel på frihetstidens nya estetiska
ideal och idévärld. Den välproportionerade 1700-talherrgården, genom murar sammanbunden med sina
båda flyglar, är uppförd i rokokostil och håller hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. Vid gården
finns även andra äldre byggnader av kulturhistoriskt värde. Under 1900-talets senare del har dock
gårdsbilden reducerats som kulturmiljö sedan trädgårdsanläggningen och ett par större
ekonomibyggnader försvunnit.

Den nuvarande herrgården uppfördes vid mitten av 1700-talet. Uppgifterna går isär, men mest troligt är
att den beställdes av friherre Georg Henrik Lybecker och att den åtminstone börjat uppföras år 1755.
Byggmästare var Johan Georg Strubel från Norrköping och möjligen var det denne som formgav
anläggningen. Åkerholm påminner om de mönsterritningar som från år 1755 publicerades av arkitekten
Carl Wijnbladh och som gav en större spridning åt den arkitektur som internationellt skolade arkitekter
som Carl Hårleman och Jean Eric Rehn introducerat i landet. Frihets- och upplysningstidens idéer kom
från Frankrike. De nya skönhetsidealen framhöll det förnuftiga och naturliga, snarare än det överdådiga.
Åkerholm utstrålar välstånd och ordning, men genom sina enkla och marknära fasader också en
okonstlad intimitet. Herrgården är välbevarad sedan uppförandet i både helhet och detaljer, både in- och
utvändigt, även om interiören delvis har påverkats av moderniseringar. Fasaden är slätputsad med
rusticerade hörn och ett större markerat pari mitt på fasaden. De slätputsade partierna är avfärgade i gult
och de rusticerade i en ljusare närmast beige kulör. Taket är brutet och klätt med plåt. Rokokons
arkitektur karaktäriseras av ett avskalat uttryck utan den rika dekor som man ofta förknippar med stilen.
Även flyglarna har samma utformning och sparsmakade dekor.

Vid Åkerholm finns flera genuint historiska byggnader vid sidan av byggnadsminnet. Särskilt det
lusthuslika herrgårdsdasset, den lilla smedjan och den enorma ladan förtjänar att omnämnas. Dasset har
en gul locklistpanel och rikt utsirade takfotslister och foder i vitt. Smedjans fasader är uppförda i olika
tekniker. Här kombineras timmerteknik, skiftesverk och regelstomme. Byggnaden är målad med röd
slamfärg och taket är belagt med enkupigt tegel. Ladan står på en sockel av natursten. Den har en
slätpanel målad med röd slamfärg och ett sadeltak belagt med enkupigt tegel. En äldre ladugård och ett
par större magasin, varav ett just vid infarten till herrgården, har rivits kring 1900-talet mitt tillsamman med
ett par arbetarbostäder. Några av gårdens ekonomibyggnader är tillkomna i sen tid. Fram till gården leder
en lövträdsallé som tidigare varit längre och mer komplett. Gårdsbilden kring själva herrgården är därmed
inte helt tydlig som historisk helhetsmiljö. De gamla åkrarna ligger norr om herrgården, medan
åkermarken söderut, som går mycket tätt inpå huvudbyggnaden, i äldre tid utgjordes av ängsmark.
Herrgårdens utblickande läge och öppenheten mot dalgången söderut är viktig att värna.

Herrgårdsbygden

Kärnområde Åkerholms säteri utgör en representant för herrgårdsbygden i Tjust, där adeln sedan
medeltiden haft starka intressen. Åkerholm ligger i den storgårdstäta Loftadalen och lokaliseringen vid en
större sprickdal med idag uppodlade lerjordar omgivna av skogsklädda höjder är typisk.
Fornlämningsbilden i Loftadalen vittnar också om hus Tjusts kusttrakter med sina långt inskjutande
havsvikar länge utgjort ett strategiskt viktigt område

Åkerholm ligger nära Loftaåns utlopp i Gudingen. Under medeltiden låg byn Bokalla på herrgårdens
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område. Byn hörde på 1300-talet, som i stort sett all mark i dessa trakter, till riksdrotsen Bo Jonsson Grips
godskomplex. Han var den största jordägaren i Småland under 1300-talet och godsmassan i norra Tjust
utgjorde en viktig länk till Östersjön från hans besittningar i Östergötland. Vid mitten av 1500-talet bestod
Bokalla by av hela åtta hemman, en för regionen anmärkningsvärt stor by. Samtliga hemman tycks på
1570-talet ha räknats som frälsehemman, det vill säga tillhöriga adeln. Omkring år 1620 ersattes sju av
gårdarna av en enda skattebefriad herrgård, ett säteri, som fick namnet Åkerholm. Den åttonde
bondgården lydde, likt åtskilliga andra gårdar i trakten, under herrgården. År 1680 avhystes den åttonde
gården och dess jord tillfördes säteriet. På 1680-talet bestod själva herrgårdsanläggningen av fem hus.
Det största, som sannolikt var huvudbyggnad, innehöll en sal och fem kamrar.

Åkerholm med den västra flygeln sedd från betesmarken väster om
herrgården.

 

Utsnitt ur karta över Åkerholm från år 1723, med norr åt vänster. Kartan
visar föregångaren till dagens herrgård (a), men också att många av
grunddragen i anläggningen bestått fram till idag. Dagens vägar är uträtade,
men följer i stort de historiska gärdesgårdarna och åkerformerna. Dagens
ekonomibyggnader ligger i närheten av den historiska ladugården (b). Till
och med smedjan tycks ha legat på ungefär samma plats i 300 år. Den syns
som en röd liten stuga på kartan. Trädgården (c) låg kvar i samma läge
fram till omkring 1960- talet då den till stor del plöjdes upp till åker.

Åkerholm från söder. Magasinet till vänster i bild är en av de äldre
ekonomibyggnader som inte längre finns kvar vid herrgården. (Foto ur
Kalmar läns museums arkiv)

 

Utsnitt ur 1945 års ekonomiska karta som bland annat visar trädgårdens
utbredning och en del av de idag försvunna byggnaderna.
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Åkerholm blickar ut över Loftadalens bördiga åkerjordar och är väl synligt
på långt avstånd från den väg som löper utmed dalgången.

 

Huvudbyggnaden från gårdsplanen (norr).

Västra flygeln från gårdsplanen.

 

Interör från huvudbyggnaden, hallen.
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Detalj av originalsnickerier av hög kvalitet.

 

De eleganta murar som länkar huvudbyggnaden med flyglarna.

Herrgårdsdasset.

 

Infartsallén med huvudbyggnaden i fonden.

Återskapad allé mot väster från huvudbyggnaden.

 

Arbetarbostad.
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Arbetarbostad.

 

Smedjan

Interiör från smedjan.

 

Ladugården, med grunden av en riven ekonomibygygnad.

Den stora ladan/logen.

 

Sentida maskinhall.
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Vagnsskjul vid infarten, ladan i bakgrunden.

 

Smedjan.
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Huvudområde Loftahammar
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1rmLiT0.

Huvudområde Loftahammar omfattar utöver orten Loftahammar även de områden söderut
som närmast på ömse sidor omger havsviken Vivassen. Huvudområdet har delats in i fyra
delområden; Tättö – Gröndalen, Loftahammar, Aleglo och Källvik – Olstorp, vilka beskrivs
under huvudområdesbeskrivningen.

Efter huvudområdesbeskrivningen med beskrivning av samhällets olika delar följer
beskrivningar av de tre kulturhistoriska kärnområden som identifierats inom huvudområdet,
kyrkbyn Loftahammar, kustbyn Aleglo samt bad- och brunnsmiljön Källvik. Kärnområdena har
valts ut i egenskap av större områden med en till ålder och karaktär sammanhängande miljö
som visar på platsernas kulturhistoriska utveckling.

Loftahammar – stenarna uppe på loftet
Om man översätter ortnamnet Loftahammar från fornsvenskan, landar vi i betydelsen ”
stenarna på loftet”. Loftahammar var en del av socknen Lofta fram till 1609 och låg då som nu
högt i landskapet – som ett loft en våning upp. Efterleden -hammar betyder stenarna på
höjden eller den steniga backen. Stenigt, backigt och bergigt är det vid norra Tjusts kust. Hela
samhället lutar bitvis kraftigt ned mot hamnen vid Vivassen. Inom huvudområdet finns gamla
byar, kyrkbyn som växte till ett samhälle, turismens första anläggning i form av en bad- och
kuranstalt samt den moderna turismens campingplats.

Innehåll:

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Delområdesbeskrivningar (link available only in online story)

Gröndalen-Tättö (link available only in online story)
Loftahammar (link available only in online story)
Alegio (link available only in online story)
Källvik - Olstorp (link available only in online story)

Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Loftahammar (link available only in online story)
Kärnområde Aleglo (link available only in online story)
Kärnområde Källvik (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Loftahammar är beläget på en halvö i kommunens norra del, som sedan 1983 är
förbundet med fastlandet via Bjursundsbron. Namnet Loftahammar finns omnämnt första gången 1231 i
Valdemar Atterdags Jordebok och härrör från den mindre orten Lofta längre inåt land. Slutleden "-
hammar" betyder ”stenig höjd, stenbacke”, vilket väl beskriver naturen i kustområdet. Platsen för
samhället Loftahammar har utgjort sockencentrum allt sedan Loftahammars församling bildades år 1609
genom en utbrytning ur Lofta socken. Vid denna tid fanns ett kapell i Tångered, det vill säga ungefär den
plats där dagens kyrka senare uppfördes år 1760. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar
för de kyrkliga frågorna till Loftahammars församling och för de borgerliga frågorna till Loftahammars
landskommun. Loftahammar var egen landskommun fram till 1971 då den uppgick i Västerviks kommun.

Huvudområdet är beläget inom marker som historiskt hört till de kringliggande byarna Grundemar,
Bågvik, Askerum, Gröndalen, Tångered och Aleglo. Byarnas ägogränser strålar samman i havsviken
Vivassen, vilket gett såväl värdefull ängsmark som möjlighet till fiske. Jordbruk i kombination med fiske
har utgjort områdets viktigaste näringar.

Landskapet präglas av tjustbygdens karaktäristiska sprickdalar som går i nordvästlig – sydostlig riktning.
Huvudområdets norra del karaktäriseras framför allt av ett svagt kuperat landskap med moränbundna
höjdsträckningar och odlingsbara lerjordar i sänkorna. Huvudområdets södra del, kring Tättö och Källvik,
uppvisar större höjdskillnader i landskapet och karaktäriseras främst av skogbevuxna bergsknallar. Under
bronsåldern stod vattenytan omkring 10 meter högre än idag och trakten kring Loftahammar var ett
utpräglat skärgårdslandskap. Genom landhöjningen har sunden blivit vikar, som i sin tur blivit bördiga
dalgångar som växt igen. Människan har i detta landskap under alla tider kunnat hitta samma idealiska
läge, längst in i en skyddad vik med strand och grunt vatten, med lämpliga betes- och odlingsmarker i
dalgången bakom och bosättning mitt emellan de två basnäringarna fiske och jordbruk. I huvudområdets
norra del, i och alldeles utanför samhället Loftahammar, finns flera fornlämningar som visar att området
varit tidigt bebyggt. På svaga höjdpartier i det i övrigt flacka landskapet återfinns en boplatslämning och
flera gravar, daterade till brons- och järnålder, vilka berättar om hur landskapet höjt sig genom
århundradena och gett tillgång till odlingsmarker i de lägre partierna. Jordbruksbyn Aleglo i
huvudområdets östra del är ett tydligt exempel på en än idag agrar miljö där landhöjningen i byns flacka
områden ständigt skapat och skapar nya resurser.

Området kring Loftahammar utgör ett exempel på östsvensk kustbygd, karaktäriserat av löst hopfogade
så kallade klungbyar där bebyggelsen har fått anpassa sig efter de naturgivna förutsättningarna. Närmast
stranden ligger bryggor och båthus, där innanför ligger bostadshus och ekonomibyggnader, ofta
placerade på en höjd. I området förekommer dock även byar med mer regelbunden karaktär, så kallade
radbyar där gårdarna ligger på rad efter varandra.

Samhället Loftahammar har växt fram kring sockencentrum och utgör idag socknens huvudort. Här har
bygdens servicefunktioner koncentrerats. Orten har framför allt utvecklats under 1900-talet med bostäder,
skola, handel och industrier. De fåtaliga industrietableringarna har utgjorts av cementstensfabriker,
stenhuggeri, plastindustri, mejeri och livsmedelstillverkning. Här finns idag även en större småbåtsmarina.

En annan näring som varit och är viktig för området är sommarturismen. I Källvik, i huvudområdets
sydöstra del, fanns från 1870-talet till 1943 en välbesökt bad- och kuranstalt dit människor färdades för att
njuta av havsluft och återfå krafterna. Flera av de stora sommarvillorna från brunnstiden finns ännu kvar i
området och i de angränsande områdena har sedan 1960-talet större fritidshusområden växt fram. Även
Tättö-området är idag ett utpräglat turism- och rekreationsområde med fritidshus och camping.
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Utsnitt av karta över Aleglo upprättad vid laga skifte 1837. Dagens vägar
och byggnader är inritade med vita linjer och dagens strandlinje med
mörkblå linje. Ljusblå linje visar gränserna mellan delområdena.
Landhöjningen är påtaglig i byns flacka delar. Nedre delen av kartan visar
brunnsmiljön Källvik och sentida fritidshusområden.

 

Utsnitt av 1838 års laga skifteskarta över byn Tångered. Byns bebyggelse
låg då koncentrerad utmed byvägen strax sydväst om kyrkan. Dagens
vägar och byggnader är inlagda med vita konturer och dagens strandlinje
markeras med en blå linje.

Gröndalens bytomt ligger på ett höjdparti och omges av ett låglänt parti
med uppodlade åkermarker.

545



Delområdesbeskrivningar

I det följande beskrivs huvudområdet Loftahammar genom sina olika delområden,
utifrån den indelning som visas på översiktskartan, s. 1.
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Gröndalen-Tättö
Delområde Gröndalen-Tättö är beläget i huvudområdets sydvästra del, väster om havsviken Vivassen
och på den landtunga som sträcker sig ut mot vikens inlopp, Djupsundet. Området formar sig kring byn
Gröndalen med tillhörande marker och ett fritidshusområde samt Tättö camping.

Från medeltida byar till modern campingplats

Området Gröndalen-Tättö ligger i utkanten av byarna Askerum, Bågvik och Grundemars marker väster
och söder om Loftahammar. Det öppna jordbrukslandskapet väster om samhället övergår här i skog.
Landtungan ut mot Tättö bildar en skyddande barriär för Vivassen. Tättö utgör ena sidan av Djupsundet
som leder in till Vivassen och hamnen i Loftahammar. Enstaka äldre bebyggelse finns kvar, men området
utmärks främst av en modern fritidshusbebyggelse. Själva Tättö är i dag campingplats.

Delområdet har utvecklats på marker historiskt tillhörande byarna Askerum, Bågvik, Grundemar och
Gröndalen. Området präglas av ett svagt kuperat landskap med större områden av sammanhängande,
bitvis snårig blandskog med tall, ek och andra lövträd. Den norra delen har en mer öppen karaktär med
mindre uppodlade partier, ängsmarker och en idrottsplats. Fornlämningsbeståndet inom området består
av två röjningsrösen intill lägenheten Vidalund (L1957:3995 och L1957:3932).
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Områdets norra del angränsar idag till utkanten av samhället Loftahammar. Här återfinns en mindre
samling bostadshus från tidigt 1900-tal och ett mindre timrat bostadshus av 1700-talstyp samt ett
småskaligt sågverk. På tidigare jordbruksmark ligger sedan tidigt 1950-tal Loftahammar idrottsplats
Hammarvallen (ingår i delområde Loftahammar).

Byn Gröndalen ligger i delområdets nordvästra del. Byn är ett så kallar avgärdeshemman som brutits ut
från byn Bågvik, sannolikt under tidigt 1700-tal. Bytomten är karaktäristiskt belägen på en höjd i det i
övrigt flacka landskapet och omges närmast av ännu brukade åkermarker, vilka till form och utbredning
kan föras till 1800-talets mitt. De forna slåtter- och betesmarkerna närmast vattnet har ännu en öppen
karaktär. De väl samlade mangårds- och ekonomibyggnaderna förefaller till sina äldsta delar vara från
1800-talet, med sentida inslag. På de i dag delvis igenväxta ängs- och hagmarkerna söder om bytomten
återfinns en gles fritidshusbebyggelse från 1900-talets andra hälft.

Områdets mellersta och södra del är övervägande bevuxen med tallskog med inslag av lövträd. I
anslutning till den slingrande grusväg som leder mot Tättö finns en sammanhängande
fritidshusbebyggelse huvudsakligen uppförd under 1900-talets senare hälft. Ett fåtal äldre lägenhets-
/torpbebyggelse från tidigt 1900-tal ligger också intill vägen. Närmast strandkanten finns båt- och
badplatser. Området längst ut på landtungan, som vid 1800-talets utgjordes av ängs- och betesmarker
kallade Dämhagen, används sedan sent 1960-tal för Tättö havsbad och camping.

Gröndalens bebyggelse ligger tätt samlad inom den gamla bytomten. Flera
byggnader förefaller vara från 1800-talet.

 

I delområdets norra del ligger några bostadshus från 1900-talets första
årtionden.
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Vägen mot Tättö. Delområdets södra del har en klippig landskapsbild.

 

Fritidshusbebyggelse från 1900-talets andra hälft ligger spridd i området.

Sandvik. Enstaka lägenhetsbebyggelse från tidigt 1900-tal ligger insprängt
bland fritidshusbebyggelsen utmed vägen mot Tättö.

 

Torpet Tättö (inom campingområdet) är rivet och ersatt med en villa från
1980-talet. Ett äldre gårdshus finns dock bevarat.

Tättö camping och havsbad anlades under sent 1960-tal. Under 1800-talets
mitt benämndes marken ”Dämhagen” och utgjordes av staggvall.

 

Tättö Camping
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Loftahammar
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Loftahammar
Delområdet formar sig kring samhället Loftahammar i huvudområdets norra del, norr om havsviken
Vivassen. Kyrkomiljön och ortens centrala delar där den äldre bebyggelsen återfinns utgör ett
kärnområde, se ”Kärnområde Loftahammar”.

Sockenscentrat i Vivassen

1609 blev Loftahammar en egen socken, skild från den ursprungliga socknen Lofta. Redan då låg ett litet
kapell ungefär där dagens kyrka ligger, men det dröjde till 1760 innan den nuvarande kyrkan byggdes. Till
kyrkplatsen längst in i den skyddade havsviken Vivassen kom en stor del av den norra skärgårdens
befolkning för att gå i kyrkan, handla och uträtta sina ärenden. Ett centrum för handel och service växte
fram i anslutning till kyrkan. Människor flyttade in, byn blev ett samhälle och kyrksocknen var en egen
kommun under en del av 1900- talet. Närheten till hav och skärgård gjorde också området till en viktig
turistort.

Orten Loftahammar har vuxit fram i anslutning till den i socknen centralt placerade sockenkyrkan med
samma namn, på marker huvudsakligen tillhörande gårdarna i byn Tångered. Ortens sydvästra del har
utvecklats på ängs- och hagmarker hörande till de intilliggande byarna Askerum och Bågvik. Området
sluttar lätt ned mot vattnet i sydost och nordväst om samhället tar skogen vid. Bebyggelsen har växt fram
på ömse sidor av genomfarten som går genom samhället, vilken i huvudsak följer samma sträckning som
Tångereds gamla byväg. Vägsträckningen har dock sedan 1930-talet fått en delvis annan sträckning norr
om kyrkan. Fornlämningsbeståndet inom området anger att platsen kan ha varit bebodd redan under
bronsåldern och visar på hur kustlandskapets unika förutsättningar varit attraktiva för människan under
lång tid. På mindre höjdpartier i det i övrigt flacka landskapet återfinns bland annat en delundersökt
boplatslämning med härdrester, nedgrävningar som kan vara stolphål och kulturlager (L1955:2972) samt
ett gravfält med övertorvade stensättningar (L1957:4090) samt enstaka gravhögar- och rösen
(L1957:4235, 1958:9548, L1957:74 Loftahammar 87:1, 119:1, 120:1 och L1958:9765).

Kyrkomiljön, vilken som sockencentrum haft en viktig betydelse för ortens tillblivelse, återfinns utmed
vägen mot Källvik i utkanten av samhällets norra del. Den nyklassicistiska kyrkan byggd 1756–1760 är
uppförd strax nordväst om den plats där det sedan tidigt 1600-tal låg ett kapell. Kyrkogården är framförallt
utlagd söder om kyrkan och alldeles utanför ligger sockenstugan (uppförd 1813, ombyggd 1903 och
flyttad till ny grund 1951) som idag används som personalutrymme, samlingssal, turistbyrå och på
övervåningen bostadslägenheter. Till kyrkomiljön hör även socknens första skola, Kyrkskolan, som
uppfördes 1872 och ligger strax norr om kyrkan (idag vandrarhem). I området finns flera sentida
byggnader, som några tidstypiska radhuslängor (1950-tal), serviceboendet Guldknappen (1991) och ett
före detta post- och bankhus (1988)

Byn Tångereds två gårdar låg belägna alldeles söder om kyrkan, Sockengården som ägdes av kyrkan låg
väster om vägen och Bolagsgården i öster. Bolagsgårdens gårdsbebyggelse låg på den plats där
sporthallen och flerfamiljshusområdet ligger idag. Det enda som finns kvar av Sockengårdens
gårdsbebyggelse är ladugården, dock ombyggd, och ett magasin från Bolagsgården som är flyttat till
hembygdsgården i Algelo. Kring vägkorsningen intill kyrkan och utmed byvägen söderut, växte under
tidigt 1900-tal ett samhälle fram. Orten, som kom att få sockennamnet Loftahammar, blev bygdens
centrum för administration och handel. Samhällets bostadsbebyggelse, servicefunktioner och småskaliga
industri har utvecklats under hela 1900-talet.

Ortens äldre bostadsbebyggelse, uppförd under 1910–1940-talet, är förhållandevis välbevarad och

551



återfinns framför allt utmed genomfarten Bjursundsvägen och de parallella gatorna Edensborgsvägen och
Trädgårdsmästarvägen samt utmed Trillinvägen norr om kyrkan. De tidstypiska villorna med
oljefärgsmålade träfasader, verandor, spröjsade fönster och tegeltak omges av lummiga trädgårdar med
uthus och spjälstaket. Senare villabebyggelse återfinns framför allt i samhällets nordvästra och södra
delar. Utmed Varvsvägen i samhällets norra del finns ett flerfamiljshusområde från sent 1960-tal på den
plats där Bolagsgårdens ladugård och åkermark tidigare låg.

Handel och andra servicefunktioner som kafé, restaurang, serviceboende, bensinstation, före detta
frikyrka och bygdegård är förlagda utmed genomfartsvägen och i anslutning till den mindre torgbildningen
vid vägkorsningen intill kyrkan. Flera av husen (övervägande ca 1920–1940-tal) är försedda med
butikslokaler i bottenvåningen och bostad på övervåningen. Många är dock moderniserade och
ombyggda. Ortens skola, Centralskolan, från 1951 ligger utmed Varvsgatan i en tidstypisk tegelbyggnad
med sentida komplementbyggnader. På tidigare åkermark i områdets sydvästra del ligger Loftahammars
idrottsplats Hammarvallen från 1953.

Loftahammar har hyst en mängd mindre tillverkningsföretag. De småskaliga industrierna och
industribyggnaderna återfinns framför allt i samhällets utkanter. I anslutning till vattnet i samhällets
sydöstra delar ligger flera av de äldsta industrietableringarna i form av mejeri (1960-tal), plastfabrik (1956)
och marina (tidigare varv och cementvarufabrik). Vid den södra utfarten ligger ett sentida industriområde
som utvecklats sedan 1960-talet. Här finns bland annat ortens största industri, Wienerbagarn (ca 1970),
och brandstationen (2006).

Utmed genomfarten ligger flera hus som tidigare inrymt butikslokaler.

 

Vid norra infarten, intill kyrkan, ligger ett före detta post- och bankhus och
serviceboendet Guldknappen, båda uppförda kring 1990.
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Område med flerfamiljhus från sent 1960-tal.

 

Loftahammars hamn har historiskt hyst en rad olika verksamheter, såsom
cementvarufabrik, varv och plastfabrik. Idag drivs en marina med
reparationsverkstad, försäljning och vinterförvaring med mera i hamnen.

Den äldre bostadsbebyggelsen är övervägande lokaliserad till området
söder om genomfarten. Flera av de tidstyspiska husen framstår som
exteriört välbevarade.

 

Den yngre bostadsbebyggelse är framförallt belägen i ortens södra och
sydvästra delar. Här ses den före detta prästgården från 1940-talet och
delar av det bostadsområde som nyligen uppförts på den plats där
ålderdomshemmet Hammargåden tidigare låg.
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Gravfältet, daterat till yngre järnåldern, ligger på en höjd i ett
bostadsområde i samhällets södra del och ger historisk tyngd åt området.

 

Bygdegården ligger vid samhällets södra infart och uppfördes av ortens
bygdegårdsförening som bildades 1938. Alldeles intill ligger brandstationen
från 2010-talet.

Livsmedelsindustrin Wienerbagarn ligger i anslutning till samhällets södra
infart i ett tidstypiskt fabrikskomplex uppfört omkring 1970. Företaget är en
av kommunens större industrier.

 

Idrottsplatsen Hammarvallen anlades 1953 och ligger i samhällets
sydvästra del.
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Aleglo
Aleglo by utgör ett delområde inom huvudområdet, beläget alldeles öster om Loftahammar tätort.
Området formar sig kring den bebyggda bykärnan och markerna ner mot vattnet. Byn utgör såväl genom
sin historiska utveckling som utförande ett typiskt exempel på en östsvensk kustby. En stor del av
området utgör ett kärnområde, se ”Kärnområde Aleglo”.

Strandängar vid viken i gammal jordbruksbygd
Delområdet Aleglo är den del som är mest präglad av jordbruket i huvudområdet Loftahammar. Området
ligger mellan samhällets tätbebyggelse och Källviks stora  fritidshusområde. Nedanför byn, som utgör
kärnområde, breder sanka ängar ut sig ner mot Vivassen.
 

Området präglas av ett svagt kuperat landskap med större uppodlade partier i byns östra del (delvis
utanför huvudområdet) och ett flackt och sankt ängslandskap ner mot vattnet. Aleglo är än idag en
jordbruksbaserad by. Åkern är fortfarande i bruk, men den historiskt viktiga ängsmarken har omvandlats
till åkervall och betesmarker. Den sedan 1930-talet uträtade vägen mellan Loftahammar och Källvik
passerar förbi norr om bykärnan, men det äldre vägnätets slingriga sträckningar är ännu läsbara i
landskapet. Intill byvägen i områdets norra del har fynd av en malsten gjorts (L1957:238).
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Bybebyggelsen ligger karaktäristiskt lokaliserad till en höjd, dit havsvikens stränder tidigare sträckt sig.
Byn har idag formen av en så kallad klungby där gårdarnas byggnader ligger oregelbundet samlade kring
en gammal vägkorsning mitt i byn. Delar av byn har dock en mer regelbunden karaktär, vilket kan tala för
att byn i äldre tider haft en mer regelbunden radbykaraktär. De flesta ekonomibyggnader (från senare
delen av 1800-talet) är belägna intill byvägen, vid foten av kullen. Ovanför ligger gårdstomterna med
bostadshus och uthus kring en öppen plats där vägarna korsar varandra. Alla hus är av trä, de flesta
rödfärgade, men enstaka bostadshus är oljefärgsmålade. Husen omges av sluttande trädgårdar med
buskar och fruktträd. I byn finns också två väderkvarnar från 1800-talets mitt, varav den ena idag utgör
Loftahammars hembygdsgård. I en skyddad vik nere vid stranden återfinns en mindre hamn med flera
karaktäristiska båtsen.

I områdets norra del, där den gamla byvägens tidigare sträckning ännu tydligt kan urskiljas, återfinns en
samling bostadshus från tidigt 1900-tal. I området fanns vid sekelskiftet 1900 en småskalig industriell
verksamhet i form av garveri och smedja. I området låg även ett sedan 2011 rivet missionshus från 1870-
talet.

Ekonomibyggnaderna ligger på rad vid kullen fot utmed byvägen, vilket
antyder att byn utvecklats från en radby.

 

Innanför ladugårdarna ligger mangårdsbebyggelsen.
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Några av byns mangårdsbyggnader ligger kring en öppen plats.

 

Aleglo karaktäriseras idag som en typisk klungby med husen spritt
placerade.

En av byns två väderkvarnar, byggd 1851 och i drift till 1932, idag
hembygdsgård. Här finns även ett magasin flyttat 1978 från Bolagsgården i
Tångered och ett bostadshus.

 

En stor del av bebyggelsen är uppförd under 1800-talet.

Smala fägator leder ner till den omgivande ängs- och hagmarken.

 

De fuktiga ängsmarkerna närmast vattnet är idag betesmarker.
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Åkermarken breder ut sig norr om byn.

 

I delområdets norra del finns bebyggelse från tidigt 1900-tal.
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Källvik - Olstorp
Delområdet Källvik – Olstorp är beläget öster om havsviken Vivassen, i huvudområdets östra del. Centralt
i området ligger brunnsmiljön Källvik från sent 1800-tal. I områdets norra del ligger ett större
sammanhängande fritidshusområdet uppfört under 1900-talets senare hälft. Områdets södra del utgörs
framförallt av skogsmark med viss fritidsbebyggelse. Den del av området som utgör brunnsmiljön Källvik
utgör ett kärnområde, se ”Kärnområde Källvik”.

Badort och kuranstalt blev sommarstugeområde under 1900-talet

Delar av Källvik-Olstorp utgör kärnområdet Källvik som i slutet av 1800-talet var badort och kuranstalt. Ett
sommarstugeområde, med fritidshus i olika stilar från olika tider, växte fram norr om badorten under 1900-
talet. Området har strukturen av ett villaområde med återvändsgator in i områdena för att minska
genomfarten av bilar. Bryggor för båtar och bad är en självklar del av miljön.

Delområdet har utvecklats på Aleglos hag- och skogsmarker söder om byn. Det svagt kuperade
landskapet är idag till stora delar beväxt av tallskog med inslag av lövträd. I områdets norra delar finns
öppna avsnitt av tidigare åkerlyckor, idag betesmark. Området närmast stranden är bitvis brant och
klippigt, bitvis flackt. Byvägen från Loftahammar går genom områdets östra del och delar sig i Källvik, där
en smal grusväg leder vidare mot byn Hallmare.
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Utmed ett slingrande vägnät i områdets norra del återfinns ett större oregelbundet, men
sammanhängande fritidshusområde med inslag av permanentbostäder. Bebyggelsen har en varierande
karaktär och förefaller övervägande vara uppförd under 1970–2000-talet. Närmast stranden finns en
småbåtshamn. Stugområdet sträcker sig söderut ner mot Källvik och går delvis in i den gamla
brunnsmiljön. I skogsområdet söder om Källvik återfinns ytterligare ett mindre område med likartad
fritidshusbebyggelse från 1960–1970-talet. Utmed byvägen, i utkanten av fritidshusområdena, återfinns
ett fåtal bostadshus från tidigt 1900-tal – Olstorp, Anderbo och Nyhagen.

Centralt i området, i anslutning till en mindre havsvik, ligger brunnsmiljön Källvik från slutet av 1800-talet.
Hälsokällan började förmodligen användas redan vid 1700-talets slut och försågs med ett brunnshus på
1830-talet. Från början användes den mest av de omkringboende. Från 1872, då den första
badinrättningen med brunnssalong uppfördes, kan man betrakta Källvik som en etablerad brunns- och
badort, öppen för allmänheten. Det gick att resa med ångbåt till Källvik både från Norrköping och
Västervik. Kombinationen brunnsort-badort tillsammans med goda förbindelser gjorde att verksamheten
snabbt blev populär. Från 1890-talet och framåt tog villabyggandet fart och parkanläggningarna runt
omkring snyggades upp. Brunnsepoken varade fram till andra världskrigets början. Därefter följde några
år när byggnaderna  i Källvik användes av militären. Vid mitten av 1940-talet köptes Källviksbrunn av
Åtvidabergs industrier för att användas som semesteranläggning för anställda som var fackligt anslutna.
Från 1960-talet bedrevs anläggningen i privat regi med uthyrning av boende samt restaurangverksamhet.
På detta sätt bedrevs verksamheten i en allt mindre omfattning fram till 1990-talet då den upphörde helt.

Flera byggnader sammanhängande med brunnslivet har under åren försvunnit, bland annat brann det
gamla brunnshotellet 1945 och brunnshuset revs 1959, men omkring ett trettiotal tidstypiska villor finns
kvar i sluttningarna ner mot viken. Villorna är huvudsakligen uppförda från 1870-talet och fram till
sekelskiftet. De är byggda av trä, panelade och målade i olika oljefärger samt försedda med verandor och
fantasifulla utsmyckningar. Några av husen har namn, till exempel "Paddan" från 1897 och
"Societetsvillan" från 1928. I miljöns yttre delar finns mindre bostadshus från samma tid. I sluttningen ner
mot viken finns en äldre torpmiljö med anor från sent 1700-tal, idag benämnt ”Skansen” (vid 1800-talets
mitt ”Källevik”), som berättar något om hur platsen använts innan brunnsmiljön anlades. I viken finns idag
ett äldre båtse bevarat, moderna småbåtsbryggor, badplats och på strandkanten ”Lilla brunnshuset” som
uppfördes som ett komplement till brunnssalongen vid sekelskiftet 1900.

Fritidshusen ligger spridda längs ett slingrande vägnät.

 

I närheten av den gamla brunnsmiljön finns några äldre hus insprängda i
fritidshusområdet.
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I detta område, invid byvägen, fanns mellan 1930–1970-talen en populär
festplats med dansbana.

 

I norra delen flikar jordbruksmarken in i fritidshusområdet.

Centralt i området ligger den forna bad- och brunnsorten Källvik. Intill
vattnet, till höger i bild, låg tidigare brunnssalongen. I annonser om
anläggningen kunde man läsa att en kur vid Källvik hjälpte mot reumatism,
gikt, bleksot, blodbrist, magkatarr och "allmän svaghet".

 

”Majorsvillan”, en av de bevarade sommarvillorna i Källvik med ett för
trakten karaktäristiskt ”båtse”, det vill säga båthus.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Byn Aleglos bebyggda bykärna skyddas genom områdesbestämmelser enligt Plan- och
Bygglagen (PBL 4 kap). Enligt områdesbestämmelserna får inte åtgärder som kan skada den
värdefulla bebyggelsemiljön vidtas.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
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men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

10. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

11. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Loftahammar
Loftahammar socken

Loftahammar är socknens största ort och dess sockencentrum. Orten utgör ett karaktäristiskt
kustsamhälle, tydligt präglat av 1900-talets bebyggelseutveckling. Den centrala delen av samhället utgör
ett av huvudområdets tre kärnområden.

Skärgårdsbornas kyrka lockade både fastlänningar och öbor
Loftahammars socken omfattar både fastland och skärgård. Hit kom bönderna både från byarna i trakten
och från öarna i Norra Tjusts skärgård för att gå i kyrkan och för dop, bröllop och begravningar. Marken
där det gamla kapellet låg och där den nuvarande kyrkan står i dag tillhör byn Tångered. Ändå var det
Loftahammar som fick ge namn åt den nya socknen. Ett sockencentrum som Loftahammar har alltid haft
stor betydelse från den dag då en kyrka byggs på platsen. Men det är först under 1800-talet, när lagar om
skola, fattigstuga och sockenstuga införs som kyrkplatsernas bebyggelse växer. Handelsmän och
hantverkare slår sig ner. Människor bygger bostäder och flyttar in. I dag är platsen ett viktigt centrum för
den norra delen av Västerviks kommun.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum med kyrka, sockenstuga och före detta kyrkskola. Samhälle med
service som skola, affär och kafé, mindre industrier, mejeri och plastindustri.

Byggnadstraditionen
Kustsamhälle som utvecklats under 1900-talet med flera välbevarade, tidstypiska
byggnader. Villor med oljefärgsmålad fasadpanel, spröjsade fönster, lertegeltak och
verandor.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Det förhistoriska landskapet Boplatslämning och gravhög från järnåldern.

Sjöfart och kustnäringar Sandbyhovsbryggan, äldre ångbåtsbrygga.

Mötesplatser

Loftahammar har haft rollen som sockencentrum sedan 1609. Med tiden har detta blivit bygdens
centralort inte bara för det religiösa livet utan också för handel och service. Här har olika funktioner
samlats och därmed har sockenborna samlats här.

Allt sedan tidigt 1600-tal har det funnits en kyrklig byggnad på platsen. Den nuvarande kyrkan är en
relativt välbevarad byggnad från 1700-talets mitt och tillsammans med kyrkogården, sockenstugan och
den före detta kyrkskolan utgör kyrkan en del av en värdefull kulturmiljö. Det är kring detta
sockencentrum som samhället utvecklats.

Kring torgbildningen vid vägkorsningen intill kyrkan, utmed genomfarten och de parallellt liggande gatorna
finns ortens äldsta bevarade bostads- och affärshus samlade. Affärshusen är framför allt lokaliserade till
genomfarten. Många av butikslokalerna är idag tomma, men vid det lilla torget intill kyrkan finns ännu
handel och kafé. Många av de byggnader som tidigare inrymt offentliga funktioner, så som butiker,
frikyrka och restaurang är idag ombyggda och moderniserade.

Vid vattnet ligger den före detta mejeribyggnaden, vilken representerar en av ortens tidiga, småskaliga
industrietableringar som gav arbetsplatser till orten och . Mejeriet från mitten av 1960-talet fram till
nedläggningen 1991 inrymde företaget Tjustost.

Byggnadstradition

Kärnområdet omfattar flera olika typer av bebyggelse, men den viktigaste utgångspunkten är att det utgör
de äldsta delarna av samhället. Bebyggelseutvecklingen i samhället Loftahammar kan framförallt
hänföras till 1900-talet.

Om verksamheter var lokaliserade till genomfartsleden så ligger bostadshusen utmed de parallella
Trädgårdsmästargatan och Edensborgsvägen. Bebyggelsen inom området är övervägande uppförd under
1910–1940-talet i tidstypiska utföranden. 1910–1920-talets oljefärgsmålade trähus med tegeltäckta tak
och spröjsade fönster, samsas med 1930–1940-talets funktionalistiska putsfasader, flacka tak och stora
fönster. Bostadshusen inom området är till stora delar välbevarade sedan byggnadstiden, medan de
byggnader som inrymt offentliga funktioner, såsom butiker, frikyrka och restaurang, är i något större
utsträckning mer ombyggda och moderniserade. Flera större träd kantar genomfarten och betonar dess
funktion som huvudgata.

Mejeriet fabriksbyggnad är en gedigen tegelbyggnad. Sedan nedläggningen har den genomgått mindre
ombyggnader och idag används den främst som bostadshus. Genom form och material sticker
byggnaden ut som en karaktärsbyggnad i samhället.

Det förhistoriska landskapet
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Fornlämningsbilden visar att platsen varit bebyggd redan under järnåldern. Inom kärnområdet återfinns
två av de fornlämningar som finns i anslutning till samhället, en boplatslämning (L1955:2972) och en
gravhög (L1957:4235), daterade till järnåldern. Fornlämningarna, som är belägna på en svag höjd i
kärnområdets södra del, är delvis undersökta. Vid boplatslämningen har tre härdrester, två nedgrävningar
(stolphål) och kulturlager hittats, och gravhögen har resta stenar vilket kan tolkas som en domarring.
Lämningarna är genom sitt höjdläge karaktäristisk för kustlandskapet och berättar om hur landhöjningen
genom århundraden gett tillgång till odlingsmarker i de lägre sänkorna och visar att platsen varit attraktiv
för bosättning under lång tid.

Sjöfart och kustnäringar

Sjöfart har varit en del av Loftahammars historia. Få äldre spår av sjörfarten som verksamhet finns dock
idag bevarade men in kärnområdets södra del finns ångbåtsbryggan, Sandbyhovsbryggan, kvar.

Loftahammar sedd från vattnet. Orten har växt fram på den svagt sluttande
före detta jordbruksmarken invid sockenkyrkan.

 

En torgbildning har uppstått i anslutning till vägkorsningen sydväst om
kyrkan. Här återfinns ännu flera av ortens servicefunktioner som kafé,
livsmedelsaffär och turistinformation (sockenstugan).

Loftahammars kyrka, byggd 1756–1760 (tornet 1777) i nyklassicistisk stil.
Kyrkan ersatte ett äldre kapell från tidigt 1600- tal som låg sydost om
kyrkan.

 

Socknens första skola, Kyrkskolan, uppfördes 1872 intill kyrkan
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Inom kyrkomiljön ligger två tidstyspiska radhus från sent 1950-tal. ”
Tennknappen” inrymde ursprungligen pensionärslägenheter och
distriktssköterskemottagning.

 

Tidstypiska och välbevarade hus från 1930- och 1940-talet utmed
Bjursundsvägen. Det bortre har butikslokaler i bottenvåningen.

Den gamla konsumbutiken utmed genomfarten uppfördes under tidigt 1930-
tal, delvis ombyggd.

 

Den före detta metodistkyrkan (1930-tal) är en av de byggnader utmed
genomfarten som byggts om och moderniserats i sen tid, idag bostadshus.

Karaktärsskapande centrumhus vid genomfarten från 1930-talet som inrymt
butiker, restaurang och bostäder.

 

Den äldre bostadsbebyggelsen återfinns huvudsakligen i området söder om
genomfarten.
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Trädgårdsmästarvägen kantas av exteriört välbevarade hus från tidigt
1900-tal.

 

Husen omges av lummiga trädgårdar med uthus och spjälstaket.

Företaget Smålandsplast från 1956 ligger vid hamnen. Delar av
verksamheten är ännu inrymd i de tidstypiska och exteriört välbevarade
ursprungliga byggnaderna; en kontors- och industrilänga sammanbyggd
med ett bostadshus för ägarna.

 

Den tidstypiska skolbyggnaden Centralskolan stod klar 1951 och ersatte
Kyrkskolan.
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Före dett mejeribyggnad från 1960-talet som fram till nedläggningen 1991
inrymde företaget Tjustost. Idag delvis ombyggd till bostäder. Byggnaden är
genom form och material en karaktärsbyggnad i samhället.

 

Mitt i samhället finns en registrerad boplatslämning från brons- /järnålder
med ett karaktäristiskt höjdläge.
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Kärnområde Aleglo
Loftahammar socken

Byn Aleglo är ett fint exempel på en agrar östkustmiljö, vars utveckling på många sätt varit typisk.
Kärnområdet omfattar den bebyggda bytomten, delar av den närmast liggande åkermarken och de
låglänta ängsmarkerna ner mot vattnet, vilka visar hur landhöjningen ständigt skapat nya resurser.

Väderkvarnarna fick luft under vingarna på kullen i Aleglo
Förr var väderkvarnar en vanlig syn i landskapet utmed Smålandskusten. I dag står bara få av dem kvar. I
Aleglo finns två bevarade holländarkvarnar. På en holländarkvarn är takhuven rörlig och kan vridas så att
kvarnens vingar fångar vinden. Placeringen av kvarnarna i Aleglo var perfekt – högt upp på en kulle nära
havet!  Mangårdsbyggnaderna ligger samlade i en klunga på kullens sluttningar och de större
ladugårdarna och ekonomibyggnaderna ligger nedanför utmed vägen mot Källvik. Byns bebyggelse är
typisk för området med enkel- och parstugor som mangårdsbyggnader och med ekonomibyggnader
byggda i skiftesverksteknik. Mitt i byn har Loftahammars hembygdsförening sina lokaler. Föreningen äger
och sköter en av byns två väderkvarnar.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen

Klungby i höjdläge men med spår av radbystruktur, traditionell gårdsbebyggelse från
1800-talet, enkel- och parstugor med rödfärgad eller ljust oljefärgsmålad locklistpanel,
spröjsade fönster och lertegeltak, äldre ekonomibyggnader i skiftesverk med
lertegeltak, två väderkvarnar av holländartyp och hembygdsgård.

Den brukade skärgården Fiskeläge med båtsen, strandängar.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Byggnadstraditionen

Aleglo är på många sätt en för området typisk bymiljö vad gäller läge, struktur och bebyggelsens
utseende. Bybebyggelsen är än idag karaktäristiskt placerad på ett höjdparti i det i övrigt flacka
landskapet. Klungbyns skiktning av bostads- och ekonomibyggnader är tack vare höjdläget extra tydlig,
där flera av de stora ekonomibyggnaderna ligger intill byvägen vid kullens fot och mangårdsbyggnaderna
samt mindre uthus innanför på höjden. Denna tomtstruktur ansluter till viss del till radbyns form och kan
innebära att byn före 1800-talet utveckling hade en mer regelbunden form.

Bebyggelsen är övervägande från 1800-talet och ger till stora delar ett välbevarat intryck. Bostadshusen
är enkel- eller partugor med fasader målade med röd slamfärg eller ljus oljefärg, detaljer ofta i vitt och
taken belagda med tegel. Ekonomibyggnaderna har tillkommit årtiondena kring sekelskiftet 1900 och
uppvisar variationer med byggtekniker som timring, skiftesverk och regelstommar. Fasaderna som har
klätts in har antingen lock- eller locklistpanel. Byggnaderna är målade med röd slamfärg. Snickerier som
fönster och foder är ofta målade vita medan dörrar och portar kan vara svartmålade. I byn finns även två
väderkvarnar av holländartyp från 1800-talets mitt bevarade, vilka möjliggjorts av höjdläget och utgjort en
viktig del av byns historia. Den ena kvarnen, tillsammans med två ditflyttade byggnader, är idag traktens
hembygdsgård.

Bosättningen i Aleglo kan ha sitt ursprung redan under bronsålder. Byns utveckling sedan 1700-talet är
typisk för många östsvenska kustbyar och visar hur landhöjningen genom tiderna förändrat och förbättrat
jordbrukets förutsättningar i byns flacka områden. Landhöjningen tillskapar hela tiden nya resurser, vilket
medfört att byn kunnat växa. Den äldsta kartan över byn är från 1715 och visar tre gårdar liggande på en
höjd; Västergården, Mellangården och Östergården. Små åkrar fanns då öster om boplatsen, men ängen
dominerade landskapet. Landhöjningen medförde vid sent 1700-tal att mycket av den tidigare fuktiga låga
ängsmarken kunde odlas upp till åkermark och nya ängsmarker trädde till invid stranden. När laga skifte
genomfördes 1840 hade byn genomgått en dramatisk förändring. Stora arealer hade då odlats upp och
byn hade utökats till fem gårdar i form av en relativt tätbebyggd klungby. En karaktär som består.

Aleglo ligger nära Loftahammars samhälle. Området har försetts med områdesbestämmelser som syftar
till att skydda den värdefulla bebyggelsemiljön. För att göra det finns tämligen ingående regler för ändring
av befintlig bebyggelse och krav på utformning av ny bebyggelse. Eventuella nybyggnationer prövas från
fall till fall.

Den brukade skärgården

Bymiljön med sitt hamnläge vid vattnet tydliggör hur såväl jordbruk som fiske varit betydelsefulla näringar
för skärgårdsbönderna. Vid hamnläget ligger några äldre båtsen bevarade, sannolikt från 1800-tal.
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Mangårdsbebyggelsen ligger spridd på kullens höjdparti. Flera av
byggnadern framstår som mycket välbevarade. Till höger anas en av de två
kvarnarna. Denna kvarn var i drift mellan 1860–1967 och är nu bostad.

 

Ekonomibyggnaderna ligger tätt vid foten av kullen och på höjde skymtas
den innanförliggande mangårdsbebygelsen.

Flera av ekonomibyggnaderna förefaller vara uppförda kring sekelskiftet
1900.

 

Låglänt, fuktig ängsmark öster om byn. Under 1800-talet mitt låg delar av
detta område ännu under vatten.
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Kärnområde Källvik
Loftahammar socken

Källvik är ett karaktäristiskt exempel på en kustnära bad- och brunnsmiljö med flera välbevarade
tidstypiska byggnader från det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet.

Brunnsdrickning och lyxigt kurortsliv vid Källvik
Att dricka brunn var ”inne” under 1800-talets andra hälft. De som hade råd reste till kända bad- och
kurorter för att bota sina krämpor men också för att roa sig och sina familjer. Den järnhaltiga källan med
sitt välgörande vatten hade länge varit känd av ortsborna. 1872 öppnade Källviks brunns- och badort av
markägaren Anders Petter Andersson från Aleglo. Ångbåtsförbindelser med Västervik, Kalmar,
Norrköping och Stockholm gjorde att satsningen blev framgångsrik. Här byggdes hotell, badhus och
brunnssalong. Verksamheten hade också en egen läkare. Kuranstalten var i gång fram till andra
världskriget. Därefter brann eller förföll flera av de gemensamma lokalerna. Sommarvillorna i
nationalromantisk stil finns dock kvar än i dag. Konstnärerna Gottfrid och Gerda Kallstenius samt
revyartisten Povel Ramel var några av dem som tillbringade sina somrar i Källvik. Dock förnekade Povel
Ramel alltid att ”Sorglösa brunn”, en av hans mest kända visor, skulle ha något med Källvik att göra.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar
Välbesökt bad- och brunnsmiljö från sent 1800-tal med tidstypiska sommarvillor,
pensionat, fritidshus, brunnshus och badplats. Hamnmiljö.

Byggnadstraditionen
Torpmiljö från sent 1700-tal, sommarvillor, stugor och brunnshus från sent 1800- tal och
tidigt 1900-tal.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Sjöfart och kustnäringar

Källvik är, trots att en del äldre byggnader försvunnit, ett fint exempel på det sena 1800-talets brunnsmiljö.
Under 1900- talet har området efterhand utvecklats till ett sommarstugeområde. Kärnområdet formar sig
kring den äldre kvarvarande och välbevarade bebyggelsen i form av sommarvillor, före detta
societetshus, pensionat, brunnshus och båthus, vilka ännu tydligt representerar 1800-talets bad- och
brunnsliv.

Bad- och brunnsmiljön i Källvik, är ett resultat av att driftiga entreprenörer tog vara på tidens vurm för att
dricka brunn och byggde upp anläggningen kring den järnhaltiga vattenkällan på platsen. Det idylliska
läget vid vattnet gav både en vacker inramning åt denna tidiga turistverksamhet samtidigt som det gjorde
det möjligt att smidigt ta sig till platsen via ångbåt. Brunnsepoken pågick från slutet av 1860-talet fram till
början av 1940-talet.

Byggnadstraditionen

Den äldsta bebyggelsen som kopplas till bad- och brunnsperioden har tydliga inslag av arkitekturens
stilideal vid tiden kring sekelskiftet 1900. Färgsättningen är ljus med snickarglädje och stora verandor för
att dra nytta av solljuset.

Brunnsepoken har avsatt tydliga spår i form av stora tidstypiska byggnader med inslag av arkitekturens
stilideal vid tiden kring sekelskiftet 1900. Trots att flera av de publika byggnaderna, som varmbadhus med
brunnssalong och hotell, har försvunnit är det fortfarande möjligt att uppleva stora delar av brunnsortens
karaktär. De kvarvarande byggnaderna återspeglar tidens byggnadsskick med lätta panelformer målade i
ljusa oljefärger, en rik snickarglädje och stora verandor för att dra nytta av solljuset. Tomterna är stora
med träd, buskar och planteringar. Flera av husen bär ännu namn från brunnsperioden, vilka avspeglar
dess tidiga historia.

Sentida fritids- och permanentboende har bitvis uppförts nära den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön, men tack vare landskapets stora höjdskillnader och vegetation blir de inte alltför
iögonfallande. De centrala delarna av Källvik har därmed bevarat mycket av sin ursprunglighet och dess
miljövärde är liksom det arkitektoniska värdet uppenbart.

Centralt i kärnområdet ligger en torpmiljö med anor från 1700-talet. De låga, små rödfärgade
timmerbyggnaderna ger ett ålderdomligt intryck och berättar något om tiden innan Källvik blev en
välbesökt bad- och brunnsperiod, då området utgjorde byn Aleglos utmarker.
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Brunnshuset till vänster är det mest påtagliga minnet av kurverksamheten
vid Källvik och har därigenom ett särskilt högt kulturhistoriskt värde. Det
tjänade som komplement till brunnssalongen som låg intill badplatsen (mitt i
bilden).

 

”Societetshuset” från 1928.

Sommarvillan med den speciella formen bär namnet ”Paddan”.

 

”Slottet” från 1878 är en av de äldsta sommarvillorna i området.
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”Stenhammarsvillan” byggdes 1878 för arbetaren Carl Fredrik Stenhammar
av en timmerstomme flyttad från byn Lerglo. Huset byggdes om och försågs
med en stor glasveranda 1949 för att inrymma restaurang i bottenvåningen,
sedan Gamla hotellet förstörts av en brand 1945.

 

Sentida bebyggelse flikar in i den värdefulla brunnsmiljön. Tack vare den
kuperade terrängen och grönskan mildras påverkan.

Torpet Skansen med anor från 1700-talet.
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Huvudområde Löta-Strömstad
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1jSSTq1.

Huvudområde Löta-Strömstad omfattar kvarnplatsen vid Strömstad samt byn Löta med
omgivande jordbrukslandskap och delar av den anlagda sjön Losjön.

Åker och äng under vatten!
Utveckling kräver förändring. Ibland måste man offra något för att få något annat. I byn Löta
fick man offra en stor del av byns jordbruksmark när det bestämdes att ett kraftverk skulle
byggas vid det gamla kvarnstället vid Strömstad. För att få ett förråd av vatten dämde man
upp Tynnån. Resultatet blev att en stor del av jordbruksmarken öster om byn Löta lades under
vatten. Från ett långsträckt odlingslandskap utmed ån fick man istället en långsträckt och flikig
sjö. Kraftverket man byggde 1950 gav ström till byar och gårdar omkring. För många var det
första gången de kunde trycka på en knapp och lysa upp ett rum en mörk kväll.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Strömstad (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Löta-Strömstad ligger i ett kuperat landskap. Området ligger i norra Tjusts sprickdalslandskap och följer
dess riktning i nordväst-sydost. Losjön och byn Lötas jordbruksmarker utgör en flikig dal mellan höga
skogklädda höjder. Sjön avvattnas i söder genom Tynnån som rinner genom en smal klyfta.
Nivåskillnaden är påtaglig och här har vattnets fall gett möjligheter att utnyttja vattenkraften. På höjderna
växer främst tallskog. På sluttningarna mot Losjön finns inslag av gran och lövträd. Vid Löta finns ett
öppet odlingslandskap, mot sjön främst i form av ett beteslandskap. Även norr om Tynnåns inlopp i
Losjön finns ett öppet odlingslandskap ner mot Sågarstugan som ligger på en udde i sjön.

Löta-Strömstad ligger en bit in i landet och även om det i omlandet finns en del fornlämningar är det
glesare med kända lämningar, än i det mycket fornlämningstäta kustområdet mellan Västervik och
Gamleby. Inom huvudområdet finns två registreringade fornlämningar i den södra änden av Losjön, en
fornborg och en domarring. I huvudområdet finns också en gränssten och lämningar efter ett torp. Löta
finns omnämnt i det medeltida källmaterialet på 1380-talet som ett skattehemman. År 1645 donerades
gården till dåvarande landshövdingen i Kalmar län Conrad Falkenberg. År 1786 upprättades en karta över
Lötas tomt och inägor. Kartan ska vara upprättad inför en delning men någon handling finns inte. Året
därefter gjordes en karta över byn Hästrum och på den visas också läget vid Strömstad utmed Tynnån.
Kartan visar tomter och inägor och har en mindre beskrivning och har upprättats för att visa tomter och
inägors läge. Kartan från 1787 visar att det vid den tiden fanns ett torp med kvarnplats i Strömstad. En

578



rektifiering av dagens karta mot 1787 års karta visar att kvarnen då och nu ligger på samma plats. I Löta
har varken storskifte eller laga skifte genomförts. Man tillhörde Odenviholms gods och troligen har det
gjort att markerna inte har behövt skiftas. Under 1800-talet har dock ett nytt gårdsläge etablerats söder
om det äldre.

Eftersom laga skiftets beskrivningar av markerna saknas för Löta vet vi inte hur marken har använts i
äldre tider men troligen har man här som på andra ställen haft åkermarken närmast bytomten och
därefter slåtter och betesmarker. Under slutet av 1800-talet omvandlas främst slåttermarkerna till
åkermark. Vad som på kartan från 1787 beskrevs som olika typer av vallar är på den ekonomiska kartan
från 1944 i stället angivet som åker. På den ekonomiska kartan kan man se att åkermarken kring Löta har
det flikiga utseende som är typiskt för skogsbygdens jordbrukslandskap. Det är också fortfarande gott om
odlingshinder som rösen och åkerholmar. Idag ligger åkermarken främst samlad norr om byn medan de
öppna markerna söder om byn betas.

Inom huvudområdet, norr om Tynnån ligger ett torp som kallas Sågarestugan. Enligt
industriarvsinventeringen som gjordes 2001–2004 finns två registrerade platser i anslutning till
Sågarestugan. Den ena gäller en såg som ska ha funnits i Tynnån. Uppgifter saknas dock om när sågen
etablerades och lades ner. Tegelbruket vid torpet ska dock ha anlagts 1835 och lagts ner 1938. Båda är
idag försvunna men sågen och tegelbruket visar hur vattnet på olika sätt varit betydelsefullt för platsens
historia.

År 1950 blev vattnet ännu betydelsefullare. Då bestämde sig till slut Odensviholms ägare att elektrifiera
gården. Tillsammans med Sydkraft AB bestämde man sig för att bygga kraftstation vid Strömstad.
Kvarnen var kvar men man byggde damm, vall och skapade den tio meter djupa och fyra kilometer långa
Losjön som lade en stor del av Lötas marker under vatten. Även Sågarestugans marker lades till stor del
under vatten.

Anläggandet av Losjön förändrade naturligtvis förutsättningarna för jordbruket i Löta och förändringarna
fortsatte under 1900-talet. På den ekonomiska kartan från 1978 har åkermarken sydost om byn upphört
att brukas som åker och i stället blivit betesmark. 1900-talet har också inneburit en förbättring av vägen
mellan Gamleby och Odensvi vidare in i Östergötland. Väg 135 har dragits om och breddats.
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Vy från Löta mot söder över byns betesmarker och Losjön.

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan 1944. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6§) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.
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Kärnområde Strömstad
Odensvi socken

Kärnområdet Strömstad omfattar kvarn med mjölnarbostad, dammvall samt kraftstation vid Strömstad.
Här finns också fornlämningar i form av en fornborg och domarring.

Vid vatten
En fornborg på en höjd, en å i inlandet, väg mellan kust och inland och vattnets kraft. Så kan man
sammanfatta Strömstad. På en hög kulle ligger resterna av en av forntidens borgar. Kanske var detta en
plats där man träffades för handel och religiösa ceremonier. Kanske var det på Skansberget som det
fanns en vårdkase, en del i dåtidens larmsystem. När fienden närmade sig tändes kasen. Tynnån gjorde
det möjligt för människor att ta sig hit men till borgen ledde också vägar. När människan lärde sig att
bemästra och styra kraften i vattnet byggdes kvarn vid Strömstad. Namnet säger oss att detta var en
plats där vattnet strömmade starkare än på andra platser. Här fanns en möjlighet att utnyttja för den som
ägde marken. Till mitten av 1900-talet drevs kvarnen men då hade det strömmande vattnet också börjat
utnyttjas för att producera el.

   Tjustbygden     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv Kvarn och kraftstation.

Det förhistoriska landskapet Fornborg i typiskt läge.

Byggnadstraditionen Kvarnmiljö med byggnader typiska för en sådan miljö.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Industrins tidevarv

Utnyttjandet av vattenkraften vid Strömstad har gett upphov till småskaliga verksamheter och i modern tid
en kraftstation. Under 1900-talet har verksamheten på ett påtagligt sätt omvandlat landskapet och lämnat
bestående fysiska spår.

Vid Strömstad ska det ha funnits kvarn sedan 1736. Under en tid, fram till 1845, delade kvarnen utrymme
med ett oljeslageri. Den nuvarande kvarnbyggnaden byggdes 1866. Kvarnverksamheten drevs till 1962.
Tynnån har också fungerat som flottningsled och timmer kan alltså ha flottats till sågverket som ska ha
legat söder om kvarnen på den plats där väg 135 idag går fram. På en karta från 1787 är sågen utmärkt.

Omdaningen av Strömstad och skapandet av Losjön är ett av 1900-talets stora avtryck på platsen.
Familjen Fleetwood som ägde Odensviholmsgodset var länge tveksamma till att elektrifiera gården men
1950 beslutade man sig för att bygga kraftverket tillsammans med Sydkraft AB. Dammvallen byggdes,
Losjön skapades och en kraftstation inrättades. Anläggningen byggdes ovanför kvarnen som alltså kunde
drivas vidare en tid. Genom bygget av kraftverket fick inte bara Odensviholm utan flera andra byar i
området elektricitet för första gången. Efter familjen Fleetwoods försäljning av Odensviholm i början av
1970-talet har olika intressenter ägt och drivit kraftverket. Sedan 2002 är Tekniska Verken i Linköping
ägare. I den inventering av kulturhistorisk viktiga verksamheter vid vattendrag, INVÄVA, som utförts av
länsstyrelsen i Kalmar län, bedöms Strömstads kvarn- och kraftverksmiljö ha ett högt kulturhistoriskt
värde.

Vägmiljön är en viktig del av miljön kring Strömstad. På grund av uppdämningen är den äldre delen av
vägmiljön idag borta. Väg 135 mellan Gamleby och länsgränsen har under 1900-talet byggts om, rätats
och breddats vid flera olika tillfällen allt eftersom trafiken har ökat. Stenbron mellan kvarnen och
kraftstationen byggdes troligen omkring år 1900. Väster om bron gjorde vägen en skarp krök för att
fortsätta i den sträckning vägen har idag. Det skapade problem för lastbilar och bussar och efter en svår
olycka på platsen 1967 byggdes året därpå den nya höga bro som väg 135 idag går på förbi Strömstad.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningarna, som är få men betydelsefulla, visar på att platsen haft en funktion under mycket lång
tid. Den mest framträdande av lämningarna är en fornborg (L1956:817) med flera rester av bevarade
stenvallar. Borgen omfattar toppen och delar av sluttningen, främst mot sydost, av Skansberget. Vallarna
är tydliga i terrängen och där det saknas vallar har platsen i stället skyddats av branta sluttningar. I den
här delen av Tjust finns flera registrerade platser för fornborgar. Namnet associerar till försvar men de här
anläggningarna har mera troligt var platser för kult, handel och kanske också en del av ett
kommunikationssystem. Drygt tre kilometer nordväst om Skansberget ligger en fornborg på en höjd vid
Botilsbergsgölen och på ungefär samma avstånd i nordost ligger ytterligare en vid Hyttegöl. Fornborgarna
brukar härledas till bronsåldern. På Skansberget finns ytterligare lämning registrerad i fornsök, en
domarring (L1956:1516). Tillsammans visar lämningarna på att läget har varit betydelsefullt som
mötesplats för människorna i närområdet under förhistorisk tid. Platsen är idag otillgänglig utan någon
riktigt stig eller skyltning.

Byggnadstraditionen

Kvarnbyggnaden är byggd av sten. Huset har två våningar och fasaden är delvis putsad delvis klädd med
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lockpanel och målad i ljust gult. Fönster och dörrar är målade bruna och taket belagt med tegel.

Till kvarnen finns också två bostadshus varav mjölnarbostaden ska vara byggd 1865–66 och det andra
bostadshuset 1874. Båda är byggda av trä med lockpanel målad med röd slamfärg, snickerier målade
med vit oljefärg och taken klädda med tegel. Det finns också en ekonomibyggnad från tidigt 1900-tal. I
området kring bostadshusen finns flera äldre fruktträd.

Utsnitt ur karta 1787 i Tynnån ser man två byggnader, den norra kvarnen
och den södra sågverket. Källa: Lantmäteriet

 

Karta över Strömstad från 1947. Kartan upprättades inför bygget av
kraftstationen några år senare. Den visar byggnader, anläggningar och
vägar vid tiden. Källa: Lantmäteriet

Vy över Losjön från dammvallen vid Strömstad.

 

Vy från dammvallen mot kraftstationen och stenbron från omkring år 1900.
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Kvarnbyggnaden från 1865.

 

Mjölnarbostaden från 1860-talet

Dammvallen och längst bort intaget till kraftstationen.

 

Stenbron från omkring år 1900.

Dammvallen mot Losjön och kraftstationen till höger.

 

Del av fornborgens stenvall på Skansberget.
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Välbevarad del av fornborgens stenvall.
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Huvudområde Norra Skärgården
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0HiOf0.

Huvudområde Norra skärgården omfattar skärgårdslandskapet utanför Loftahammar och
motsvarar riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård. Inom området finns sex
kärnområden på sex olika öar – Björkö, Hasselö, Rågö, Sladö, Smågö och Städsholmen.
Öarna, utom Städsholmen, utmärks av skärgårdens kombination av jordbruk och fiske.
Städsholmen präglas av fiske och lotsverksamhet. Kärnområdena fokuserar på respektive ös
byläge med manbyggnader och ekonomibyggnader samt den för varje ö så viktiga hamnen
med sin typiska bebyggelse av båthus, sjöbodar och ytor för att torka fiskeredskap.
Undantaget är Smågö vars kärnområde har sin grund i det småskaliga agrara landskapet.

Skärgårdens öar i Norra Tjust
Från Stora Rätö i väster till Storkläppen i öster, från Mjödön i söder till Tärnkullen i norr.
Riksintresset H93 Tjust skärgård omfattar en stor del av skärgården utanför Loftahammar. Det
är allt från de stora öarna Hasselö och Södra Malmön som en gång i tiden hade många
bofasta till en mängd små öar och skär där någon aldrig har kunnat slå sig ner. I dag bor
endast ett fåtal permanent i skärgården utanför Loftahammar. Fisket, som en gång gav
försörjning åt så många, är idag i princip borta. Men sommartid lever skärgården upp med
sommargäster och båtliv.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Björkö (link available only in online story)
Kärnområde Hasselö by (link available only in online story)
Kärnområde Rågö (link available only in online story)
Kärnområde Sladö by (link available only in online story)
Kärnområde Smågö odlingslandskap (link available only in online story)
Kärnområde Städholmen (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Västerviks kommuns kuststräcka är ett flikigt landskap med vikar som tränger djupt in i sprickdalarna.
Landskapet är orienterat i nordvästlig-sydostlig riktning, den riktning sprickdalslandskapet fick under de
geologiska processer som formade Tjust. Sedan isen smälte har landskapet långsamt höjt sig och fler
och fler av skärgårdens öar har stigit ur havet. Skärgårdslandskapet utanför Loftahammar är ett
vattenlandskap med en mängd öar av skiftande storlek och med skiftande förutsättningar. Här finns
vindpinade klippöar längst ut i havsbandet men också öar som haft omfattande välmående jordbruk och
djurhållning. Fisket, ibland huvudnäring och ibland binäring, har alltid haft en stor betydelse för
skärgårdsbefolkningens möjligheter att överleva.

Tidpunkten för när olika öar har fått en bofast befolkning har varierat utifrån vilka förutsättningar som
funnits. En del öar har av naturliga skäl aldrig fått några bofasta. De öar som under 1800-talet hade
permanenta bosättningar verkar dock ha befolkats under medeltiden. En stor del av norra skärgården låg
under godset Fågelvik och öarnas gårdar var frälsehemman som betalade arrende till godsets herrar. En
del av skärgårdshemmanen verkar också ha tagits upp efter den medeltida agrarkrisen i samband med
den nykolonialisering som skedde i början av 1500-talet. Dessa gårdar var då vanligen kronohemman.

Gårdarna i skärgården genomgick på flera sätt samma utveckling som fastlandets gårdar. Under 1700-
talet gjorde hemmansklyvningen att antalet brukningsenheter växte. Många fick också ekonomisk
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möjlighet att friköpa sin gård, så kallade skatteköp. De forna kronohemmanen blev på så sätt
kronoskattehemman. På de större öarna där jordbruk och boskapsskötsel varit mera omfattande har
såväl storskifte som laga skifte genomförts.

Under 1900-talets första hälft gjorde den tekniska utvecklingen att fisket ökade i betydelse. Med bättre
båtar och fångstredskap ökade fångsterna och många kunde försörja sig som fiskare. Från 1960-talet och
framåt har fisket gått kraftigt tillbaka och idag försörjer sig ingen helt på fisket. Även andra traditionella
binäringar i skärgården så som säljakt och sjöfågeljakt har helt upphört. Idag är skärgårdsbon en
mångsysslare som på olika sätt har sin bas i turism och besöksnäring. Många av skärgårdens gårdar och
torp har förvandlats till fritidsboenden. Tomter har också sålts, framförallt på de större öarna nära
fastlandet, och här har en fritidshusbebyggelse vuxit fram under 1900-talet. Den året runt boende
befolkningen i skärgården minskar stadigt till antalet men sommartid upplever många öar en
mångdubbling av sin befolkning när sommargästerna anländer.

Viktiga karaktärsbyggnader för skärgården är naturligtvis sjöbodar/båthus. I Norra skärgården
förekommer främst båthus av tjusttyp, också kallade för ”båtse”. Det är en bod som kombinerar sjöboden
och båthuset. I boddelen förvaras redskapen och under det utskjutande taket kan båten ligga skyddad.
Tjustbodarna är byggda med taknocken vinkelrätt mot strandlinjen. Dessa båtsen kan ha utskjutande tak
på ena långsidan eller på båda. De äldsta bodarna är knuttimmrade medan yngre är byggda i
skiftesverksteknik. De mest utsatta sidorna har ofta klätts med träpanel. Under 1900-talet har man byggt
större båthus för motorbåtar med gavelöppning där båten körs in helt under tak.

Vy mot öster från Städsholmen. I fonden anas siluetten av fyrplatsen
Storkläppen

 

Kartan från 1726 visar den inre farledens sträckning bland annat förbi
Städsholmen. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård. Riksintresset

motiveras av skärgårdsöarnas bebyggelse och bebyggelselägen. Byggnadernas placering och
utformning vittnar om en lång byggnadstradition och har flera drag som utmärker skärgårdens
bebyggelse. Dessa företeelser har lyfts fram i de kärnområden som utpekats inom
huvudområdet. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Björkö, Rågö, Sladö och Städsholmen utgör alla del av naturreservat (reservaten Björkö,
Rågö, Sladö–Äskeskär och Norra Tjust skärgård), tomtmarken undantagen. I
reservatföreskrifterna ingår bland annat förbud mot nybyggnation utan Länsstyrelsens
tillstånd. För reservaten finns vägledande skötselplaner.

3. Hasselö och Sladö bykärnor omfattas av områdesbestämmelser från 1999, vilka bland annat
innebär ett nybyggnadsförbud för fritidshus, bygglovsplikt för alla om-, till- och nybyggnader,
samt ett krav på att alla om-, till- och nybyggnader utformas så att områdets karaktär behålls.
Det är önskvärt att de områden som omfattas utökas något, samt att bestämmelserna
kompletteras med en generell rivningslovsplikt.

4. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
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det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

10. Odlingslandskapet på flera av öarna inom huvudområdet finns med inom
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län. De som kärnområden utpekade öarna
Björkö, Hasselö, Sladö och Smågö klassas som kategori 1 medan Städsholmen klassas som
kategori 2.

11. Enskild väg H879 mellan Hasselö och Sladö är utpekad som en värdefull vägmiljö inom
projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket

12. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Björkö
Loftahammars socken

Kärnområdet på Björkö utgör del av huvudområde Norra Skärgården som till sin utbredning motsvarar
riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Ett stenkast från fastlandet
Det smala Björkösundet skiljer Björkön från fastlandet. Ön måste en gång i tiden ha varit två. På den
smala ”midja” med åkermark i en sänka mellan höjderna i norr och söder ligger idag merparten av öns
bebyggelse. På öns östra sidan finns byns båtplatser i ett skyddat glo. Här, som på alla öar i skärgården,
har jordbruk och fiske bedrivits sida vid sida. Flera olika verksamheter har varit avgörande för
skärgårdsbefolkningens försörjning. På Björkö har man också brutit sten under en period.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Hamnen, byggnader och anläggningar kopplade till fisket, odlingslandskapet och
lantbrukets ekonomibyggnader visar på den blandekonomi som varit förutsättningen för
skärgårdens försörjning.

Byggnadstraditionen
Äldre byläget med relativt välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet,
bebyggelsestruktur typisk för öarna i Tjust Norra skärgården. Båtsen av tjusttyp.
Stenbrytning har funnits på ön och grindstolpar är troligen lokala.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Miljön på Björkö visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid utgjorde grunden för
skärgårdsbefolkningens försörjning. Björkö ligger nära fastlandet och bra betesmarker i kombination med
ett gott fiske har tidigt gjort ön attraktiv för bosättning.

Fisket, och då i synnerhet strömmingsfisket, har långt fram på 1900-talet varit en viktig del av öbornas
försörjning. Ännu 1961 fanns två yrkesfiskare på ön samt två binäringsfiskare. Ön bör ha fått sitt namn för
att det växte björk på ön och en inritad björkskog på en karta från 1697 bekräftar det. Många av gårdarna
på öarna i Norra skärgården var frälsehemman under godset Fågelvik och så troligen även Björkö, även
om ön inte finns omnämnd. När källorna börjar berätta om Björkö är det dock ett kronohemman. Efter en
kort period som frälsehemman i mitten av 1600-talet blev gården åter kronohemman. 1712 skattköptes
Björkö och blev ett så kallat kronoskattehemman.

1816 genomfördes storskifte på Björkö. Då bodde ca 20 vuxna på ön. Laga skifte genomfördes på ön
åren 1847-53. Två av de fyra gårdarna skulle då flyttas ut från bykärnan, men efter en gårdsaffär blev det
bara en av gårdarna som flyttades. Vid sekelskiftet 1900 uppodlades en stor del av ängsmarken till åker.
Man ställde alltså om från boskapsskötsel till spannmålsodling. Vid den här tiden fanns tre gårdar på ön
samt tio torp. Totalt bodde 56 personer på ön. Kruslockstorpet på norra delen av ön var båtsmanstorp.

Byggnadstradition

Den äldre byn på Björkö har den för skärgården typiska uppdelningen i olika funktioner– båthus,
mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Strukturen är
dock inte lika tydligt avläsbar på Björkö som inom bymiljöerna på Hasselö eller Sladö. Bebyggelsen är
också mer utspridd i flera lägen. Förutom det gamla byläget finns inom kärnområdet Kruslockstorpet som
varit öns soldattorp. Kring byn och torpet ligger åker- och betesmark.

Kärnområdets bebyggelse är sedan 1646 förlagd väster om dagens hamn. Den äldre bebyggelsen i
bykärnan är, med ett undantag, träbyggnader målade med falurödfärg. Undantaget är ett bostadshus som
sedan länge varit reveterat. Till varje gård finns ekonomibyggnader. Ladugårdarna är i flera fall nybyggda
omkring sekelskiftet 1900. En lokalhistoriskt intressant detalj är de grindstolpar som finns vid några av
gårdarna och som troligen kommer från öns stenbrott.

Ön har idag såväl permanentboende som fritidshusbebyggelse. Norr och söder om det gamla byläget
ligger fritidshusbebyggelsen samlad.
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Karta över byläget på Björkö vid storskiftet 1816. Källa: Lantmäteriet

 

Vy från byläget mot byns norra hamnläge.

Vy mot byns södra gårdar.

 

Reveterat bostadshus.

Äldre ekonomibyggnader på bylägets norra gård.

 

Båthus vid den södra delen av hamnen.
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Kruslockstorpet, byns båtsmanstorp.
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Kärnområde Hasselö By
Loftahammars socken

Kärnområdet på Hasselö utgör del av huvudområde Norra Skärgården. Huvudområde utgörs av
riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Bland båtsen och bondgårdar på Hasselö
Hasselö är en av de största öarna i Tjusts skärgård. Under 1900-talet har ön blivit ett viktigt besöksmål för
turister. Norr om turisternas centrum med badplats och båtbrygga, hittar vi den gamla byn. Den ligger på
öns västra sida och har ett väl skyddat glo. Bebyggelsen har skärgårdsbyarnas typiska struktur. Nere vid
vattnet ligger bryggor och båtsen, båthus. I Hasselö by finns flera äldre, timrade båtsen. Ovanför glot
finns en öppen yta som har varit byns sköthage. Här fanns tidigare olika anordningar för att hänga upp
fiskeredskapen för att torka och laga dem. Därefter följer mangårdsbyggnaderna, ofta enkelstugor med
traditionellt rödmålade fasader och tegel på taken. Längst bort från hamnen ligger de stora ladugårdarna.
Hela byn omges av ett öppet odlingslandskap.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Hamnen, byggnader och anläggningar kopplade till fisket, odlingslandskapet och
lantbrukets ekonomibyggnader visar på den blandekonomi som varit förutsättningen för
skärgårdens försörjning.

Byggnadstraditionen
Bebyggelse från slutet av 1800-talet, bebyggelsestruktur typisk för öarna i Tjust Norra
skärgården med båtsen av olika ålder, sköthage, mangårdsbyggnader, mindre
ekonomibyggnader och ladugårdar. Bebyggelsen samlad vid gloet.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Den brukade skärgården

Miljön vid den gamla byn på Hasselö visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid
utgjorde grunden för skärgårdsbefolkningens försörjning. Det är det tydliga sammanhanget mellan de
båda näringsgrenarna som utgör en viktig del av platsens kulturhistoriska värde.

Hasselö är en av de större öarna. Öns form följer sprickdalslandskapets nordvästliga-sydostliga riktning.
Förutom byn har i samband med skiftena gårdar flyttats ut i anslutning till områden med bra marker. Delar
av ön är idag beväxt med gran och tallskog beroende på jordmånen. Fisket har varit en viktig näring på
ön men jordbruket har tagit en betydligt större plats än på många andra ställen i Tjust skärgård.
Fiskeläget är registrerat i fornlämningsregistret som en övrig kulturhistorisk lämning (1957:72). Inom
kärnområdet finns ytterligare en övrig kulturhistorisk lämning registrerad i form av husgrunder från
historisk tid (L1957:47). 

Hasselö är en av skärgårdens största öar. Ön är utsträckt i sprickdalslandskapets nordvästlig-sydostlig
riktning och utgörs till stor del av en rullstensås. . Liksom skärgårdskusten och övärlden i norra Tjust är
Hasselö en uppsplittrad ö med vikar och uddar. 

Redan under förhistorisk tid verkar människor ha levt, åtminstone i perioder, på Hasselö. Fynd av
stenföremål som kan dateras till sten- eller bronsålder visar på detta. Under 1400-talet förefaller en bofast
befolkning ha funnits på ön. 1429 omnämns ön i ett brev av Sten Turesson (Bjelke). De goda fiskevattnen
och möjligheterna till boskapsuppfödning och jordbruk tillsammans med närheten till fastlandet och den
samtida segelleden gjorde ön till en attraktiv plats. Liksom flera andra öar i omlandet ingick Hasselö
ursprungligen i Fågelviks godsinnehav men öns hemman kom att följa med i den karusell av byten av jord
som den svenska adeln ägnade sig åt under medeltid och 1500-1600-talet. Hemmanen på Hasselö
förblev frälsegods in på 1800-talet men kunde så småningom friköpas och bli så kallade
skattefrälsehemman. 

Jordbruket på Hasselö blev så omfattande att öns marker har genomgått såväl storskifte (1795) som laga
skifte (1859-63). Vid laga skiftet fanns 30 markägande hushåll på ön samt ytterligare ett antal jordlösa
hushåll. Öns bebyggelse låg samlad mitt på öns västra sida där det finns en skyddad hamn. Laga skiftet
innebar som på andra ställen att gårdarnas marker samlades, i Hasselös fall fick varje gård två eller flera
brukningsenheter, och att en del av byns gårdar flyttades ut i nya lägen på ön. Åren efter laga skifte
fortsatte öns befolkning att öka och i slutet av 1800-talet bodde 182 personer på ön. 

Jordbruket som på 1970-talet helt hade upphört, med ett mindre undantag, medförde att det tidigare helt
öppna landskapet växte igen. Genom olika bidrag och projektmedel har betesmarker och valla kunnat
röjas fram och landskapet har delvis öppnats igen med hjälp av betesdjur. Avfolkningen av skärgården
har drabbat även Hasselö och idag finns endast ett 30-tal bofasta kvar på ön och ett 10-tal deltidsboende
året runt. Sommartid har dock ön en stor befolkning och många av de pensionärer som har fritidshus på
ön är här under en längre säsong än sommarens semestermånader. Det gör att det sommartid finns
underlag för en handelsbod på ön.

Byggnadstraditionen

Det äldre byläget på Hasselö har den för skärgården typiska uppdelningen i olika funktioner– båthus,
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sköthagar, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Detta
visar på det viktiga samband som beskrivits under rubriken Den brukade skärgården.

Vid den väl skyddade hamnen, gloet, finns en samling av båtsen av tjusttyp. Här finns bevarade exempel
av äldre, timrade båtsen men också senare varianter. De är målade med röd slamfärg men väggen under
det utskjutande taket över båtplatsen är ofta omålat. Taken är belagda med olika varianter av plåt. En
viktig del av miljön vid gloet är sköthagen. Här har tidigare funnits torkställningar för fiskeredskapen. Idag
är dessa borta men den öppna ytan bidrar till att bevara historien om platsens funktion.

Bortom sköthagen följer den agrara bebyggelsen med mangårdar, bodar och uthus, samt sist och längst
bort från vattnet ladugårdarna. Flertalet av kärnområdets byggnader dateras till slutet av 1800-talet. De är
trähus, traditionellt målade med falurödfärg. Snickerier är målade med vit oljefärg och taken belagda med
tegel.

Byn omges av odlings- och betesmarker men i takt med att jordbrukets betydelse minskat under 1900-
talet började skogen krypa närmare byn. Genom olika insatser under senare år har markerna börjat
öppnas upp igen. Även byns växande fritidshusbebyggelse finns strax utanför kärnområdets gräns. 

Hasselö var en av de större öarna i Norra Tjust skärgård.   Befolkningsunderlaget gjorde att det på
Hasselö fanns möjlighet att hålla en högre grad av samhällsservice. Här byggdes skola och en tid fanns
tre handelsbodar på ön. Evangeliska lutherska Missionsförbundet byggde ett missionshus. Närheten till
fastlandet gjorde också Hasselö attraktivt för det tidiga 1900-talets framväxande fritidsrörelse. Förmögna
sommargäster hyrde in sig och köpte service av öns befolkning. För många öbor blev det ett viktigt
ekonomiskt tillskott en bit in på 1900-talet. Med tiden köpte fler och fler sommargäster egna hus eller
tomter där man byggde eget. I mitten av 1900-talet avstyckade man ett flertal tomter på magra marker
som såldes för fritidshus. Det fanns också koloniverksamhet på ön för barn från Västervik som behövde
få friskluft och bad under sommaren. Fritidshusbebyggelsen är också något som skiljer Hasselö från flera
andra öar i området.

Mangårdsbyggnader

 

Timrat båtse med korrugerat plåttak.

601



Byvägen in till Hasselö gamla by.

 

Vägen ner mot hamnen. I förgrunden sköthagen.

Vy från hamnen med sköthagen i förgrunden och mangårdsbyggnader i
fonden.
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Kärnområde Rågö
Loftahammars socken

Kärnområdet Rågö utgör del av huvudområdet Norra Skärgården, och av riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Vandrarhem och vandringsled i Rågö naturreservat
Rågö kunde ha varit uppdelat i tomter för fritidshus men så blev det inte. 1980 gjorde Naturvårdsverket
nämligen ön till naturreservat. De bostadshus som fanns gjordes om till vandrarhem och sommartid är en
restaurang öppen på ön. Bebyggelsen ligger samlad på den nordvästra sidan. Här finns modern båthamn
och badplats och ett gammalt glo med två äldre timrade båtsen, båthus. Eftersom Rågö är naturreservat,
finns det en vandringsled kring hela ön. Fisket var viktigt när det fanns en bofast befolkning här, men
åkermarken var inte den bästa. Därför har uppfödning av boskap varit viktigare för öns invånare.
Markerna hålls fortfarande öppna av betande djur.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Hamnen, byggnader och anläggningar kopplade till fisket, odlingslandskapet och
lantbrukets ekonomibyggnader visar på den blandekonomi som varit förutsättningen för
skärgårdens försörjning.

Byggnadstraditionen
Välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet, bebyggelsestruktur typisk för öarna i
Tjust Norra skärgården med båtsen, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader
och ladugårdar.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Miljön vid den gamla byn på Rågö visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid
utgjorde grunden för skärgårdsbefolkningens försörjning. Det är sammanhanget mellan de båda
näringsgrenarna som utgör en viktig del av platsens kulturhistoriska värde.

Rågö är en kuperad ö. Öns form och höjdsträckning följer landskapets nordvästliga-sydostliga riktning. På
ön växer mest tallskog men gran finns i fuktigare lägen och lövskog närmast bebyggelsen och
odlingsmarken. Kring byn finns ett brukat kulturlandskap med stenmurar och äldre brukningsvägar. Ett
sammanhängande odlingslandskap finns också i ett stråk mellan Rågö och Näsudden.

Rågös odlingslandskap präglas av sprickdalslandskapet som är så framträdande i Tjustbygden. Den
odlingsbara marken ligger i smala band som till stor del följer sprickdalslandskapets riktning. Bebyggelsen
är placerad i ett höjdlägen för att ta tillvara den värdefulla jordbruksmarken. Odlingsmarken hålls
fortfarande öppen genom bete.

Två äldre fiskebodar vid gloet visar på fiskets roll för öborna. Ute på Näsudden, på öns sydöstra del, finns
också två övriga kulturhistoriska lämningar registrerade. Det är ett kummel (L1957:3748) och resterna av
en koja (L1957:517). Norr om ön går farleden in mot Loftahammar och här har historiskt sett funnits
behov av att vägleda sjöfarten.

På fastlandet, vid Hallmare nordost om Rågö, finns flera förhistoriska lämningar men inte på Rågö.
Bronsålderns människor har rört sig i området men Rågö har inte erbjudit bra förutsättningar att slå sig
ner där permanent. En registrering av en övrig kulturhistorisk lämning i form av ett röse kan möjligen vara
forntida (L1957:3259). Ön har säkert använts för jakt och fiske men av dessa verksamheter finns idag
inga spår.

Rågö har inte tillhört det stora godset Fågelvik som kontrollerade stora delar av skärgårdshemmanen
under medeltiden. Det första kända skriftliga beläget för Rågö är därför först från 1544. I skattelängden
från 1560 anges att kronohemmanet på Rågö inte hade någon jord för spannmålsodling. Grunden var
istället äng till sex lass hö och gott om bete. Man hade också fiskevatten till olika sorters fisk, en del
timmerskog, god säljakt och ett hommestånd.

1651 bildades Stegeholms grevskap och flera gårdar lades under grevskapet. Rågö var en av dem men
ordningen upplöstes redan 1671. År 1750 skatteköptes hemmanet. Det innebar att gården därefter ägdes
av brukarna själva istället för staten. I slutet av 1700-talet genomfördes storskifte på ön. Kartan från
förrättningen visar att hemmanet då var indelat i fem lotter med fem olika brukare. Fram mot mitten av
1800-talet upplevde de flesta gårdar och byar att befolkningen ökade och när tiden var inne för laga skifte
hade antalet brukningsenheter oftast ökat. På Rågö var situationen tvärt om. När laga skiftet
genomfördes 1870 fanns två brukare och ön delades därför på mitten. Tre år senare gjorde man dock en
hemmansklyvning av den södra gården och den nya enhetens gårdsläge byggdes upp på en plats norr
om det gamla läget. Jordbruket hade fortfarande en undanskjuten roll. Boskapsuppfödningen var
viktigare, kompletterad med fiske.

Under 1900-talets första hälft gjordes försök med stenbrytning men verksamheten upphörde under andra
världskriget. Som på många andra skärgårdsöar har man också under den här tiden, fram till mitten av
1900-talet, ägnat sig åt fruktodling.

På 1960-talet fanns långt gångna planer på att stycka upp Rågö och närliggande Kalvön som tomter till
fritidshus. För att förhindra det köptes öarna av Naturvårdsverket som 1980 gjorde området till
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naturreservat. Idag betas markerna och de gamla vägarna och stigarna på ön hålls öppna som
vandringsleder.

Omvandlingen till naturreservat har inneburit att ön idag är helt tillgänglig för friluftslivet. Gårdarnas
bostadshus används som vandrarhem. Sommartid finns en restaurang på ön.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen på Rågö har den för skärgården typiska uppdelning i olika funktioner– båthus,
mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Detta visar på
det viktiga samband som beskrivits under rubriken Den brukade skärgården.

De två äldre båthusen är av tjusttyp med gaveln mot vattnet. De är timrade och har utskjutande tak,
skunken, där båten lades till. Fasaderna är målade med röd slamfärg men under taken är fasaderna
omålade. Taken är belagda med enkupigt tegel. De båda bodarna ligger vid öns gamla glo. Sydost om
gloet finns två modernare hamnar för skärgårdstrafik och båtturister.

Bostadshusen på ön är uppförda under 1800-talet medan ekonomibyggnaderna är av varierande ålder.
Samtliga byggnader är av trä och har locklistpanel som är målad med röd slamfärg. Knutbräder, foder
med mera är målade med vit oljefärg. Även dörrarna är målade med oljefärg, flera i guldockra, men det
förekommer även andra färgsättningar. Det finns också ett par jordkällare. Kring bostadshusen finns
mindre trädgårdar. Här finns några fruktträd, mindre rabatter och enstaka större lövträd.

Utsnitt ur storskifteskartan för Rågö från 1790. Källa: Lantmäteriet

 

Vy över Rågö från den moderna hamnen för skärgårdstrafik.
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Bostadshus på Rågö.

 

Bostadshus på Rågö.

Ett av två äldre båthus av tjusttyp, så kallade båtsen med skunke.

 

Bostadshus vid gårdsläget som tillkom vid hemmansklyvningen 1873.

Vy över delar av öns ekonomibyggnader.

 

Den enda bevarade ladugården på ön.
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En av öns gamla vägar som idag används som vandringsled.

 

Bevarade stenmurar.

Betesmark i ett av öns tydliga dalstråk. Närmast den öppna marken växer
ekar och längre upp på de magrare berghällarna tallar.
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Kärnområde Sladö by
Loftahammars socken

Kärnområdet på Sladö utgör del av huvudområde Norra Skärgården, och av riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Flacka strandängar och mäktiga ekar i Sladö naturreservat

Sladö skiljs från Hasselö av ett smalt sund, men det är två helt olika landskap som utmärker de två öarna.
Hasselö är skogbeväxt medan stora delar av Sladö utgörs av öppet åkerlandskap eller ett halvöppet
beteslandskap med stora ekar.  Det betade eklandskapet är en av anledningarna till att Sladö är
naturreservat. Både fisket och jordbruket har haft goda förutsättningar här.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Hamnen, byggnader och anläggningar kopplade till fisket, odlingslandskapet och
lantbrukets ekonomibyggnader visar på den blandekonomi som varit förutsättningen för
skärgårdens försörjning.

Byggnadstraditionen
Välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet, bebyggelsestruktur typisk för öarna i
Tjust Norra skärgård med båtsen, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och
ladugårdar.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Miljön vid Sladö by visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid utgjorde grunden
för skärgårdsbefolkningens försörjning. Det är det tydliga sammanhanget mellan de båda
näringsgrenarna som utgör en viktig del av platsens kulturhistoriska värde.

Som grannön Hasselö har Sladö haft goda naturförutsättningar som gjort ön attraktiv. Vid sidan av de
traditionella skärgårdsnäringarna fiske och jakt har ovanligt näringsrika marker gett bra bete och
slåttermark på öns flacka strandängar. Äldre kamerala handlingar visar att boskapsskötselns omfattning
varit större än på andra öar i närområdet. Tillsammans med Hasselö utgör Sladö en vågbrytare som
skyddar stora delar av Norra skärgården. Båda öarna är utsträckta i nordvästlig-sydostlig riktning.
Eftersom ön är flack har den stigit ur havet först under de senaste århundradenas landhöjning. Inga
förhistoriska lämningar finns på ön och man tror att den först under järnåldern kan ha nått en sådan
storlek att den var av intresse att besöka. Därefter verkar det dock ha gått tämligen fort till att ön fick en
bofast befolkning. Under tidigt 1400-tal finns på ön ett frälsehemman under Fågelvik. Hemmanet fortsatte
att vara ett frälsehemman men ägandet skiftade. Under 1700-talet ledde hemmansklyvningen till att det
bildades flera brukningsenheter. Dessa friköptes och under 1800-talet ägdes knappt hälften av gårdarna
av sladöbor medan övriga ägdes av bönder på fastlandet eller någon annan ö.

Att ön haft goda förutsättningar visar inte minst befolkningsutvecklingen. På denna relativt lilla ö bodde i
slutet av 1800- talet 80 personer. Fisket har omnämnts som viktig för ön. Ännu 1961 fanns det 12
yrkesverksamma fiskare på ön.

Under en tid på 1920-talet förekom också stenbrytning. På grannön Hasselö blev sommargästerna en
viktig biinkomst för de bofasta och detta har till en del också spillt över på Sladö. Tillkomsten av en fast
broförbindelse med Hasselö på 1940- talet bidrog naturligt vis till att förbättra förutsättningarna för öns
jordbruk men även turistnäringen kunde dra nytta av den.

Idag har öns betesmarker med sin rika flora blivit naturreservat.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen på Sladö har den för skärgården typiska uppdelning i olika funktioner– båthus,
mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Detta visar på
det viktiga samband som beskrivits under rubriken Den brukade skärgården.

Bebyggelsens ålder skiftar från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Ett bostadshus, byggt 1943,
är uppfört i funkisstil medan övriga bostadshus är trähus byggda i 11⁄2-plan. Såväl de äldre bostadshusen
som de olika typerna av ekonomibyggnader är målade med falurödfärg, har snickerier målade med vit
oljefärg och tak belagda med rött tvåkupigt tegel. I några fall förekommer också enkupigt tegel och plegel.

Sjöbodar och båthus har varierande takmaterial med rödlackerad korrugerad plåt som det vanligaste
alternativet. De äldre båtsena är av tjusttyp med utskjutande tak över ena eller båda långsidorna. Ett av
dem är timrat medan ett förefaller vara av skiftesverk. Det finns också modernare och större bodar av
1900-talstyp.

Bebyggelsen låg tidigare vid ett läge norr om dagens by. När storskiftet genomfördes 1805-07 beslutade
man att flytta byn till dess nuvarande läge. Anledningen var troligen att hamnen blivit för grund och för
trång för den växande befolkningen. Det nuvarande hamnläget etablerades då. År 1878 genomfördes
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laga skifte på ön och byn fick den bebyggelsestruktur den har idag. Från bykärnan flyttades tre gårdar till
ett läge norr om byn nära bron till Hasselö.

Vy över byn från nordväst.

 

Vy över byn från norr

Ladugård

 

Mangårdsbyggnad med gaveln mot sjön.
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Hamnen med båthus.

 

Båtse av tjusttyp med utskjutande tak på båda långsidorna. Det timrade
båthuset har fått ett modernt tak av eternit.
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Kärnområde Smågö odlingslandskap
Loftahammars socken

Kärnområdet på Smågö utgör del av huvudområde Norra Skärgården och av riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Sprickdalslandskapet i miniatyr på Smågö
I alla beskrivningar av Tjust nämns sprickdalslandskapet. Det är resultatet av de geologiska processer
som har format Tjust och gett förutsättningarna som människor har haft att leva efter. På fastlandet kan
sprickdalslandskapet ibland bli dramatiskt med höga stup som inramar dalgångarnas bördiga åkermark.
På Smågö finns sprickdalslandskapet i miniatyr. Höjderna är lägre och dalgångarna smalare men öns
landskap är tydligt. Alla smala stråk mellan höjderna har odlats upp och brukas ännu för slåtter eller bete.
Största delen av öns bebyggelse ligger på sydsidan. I kanten av åkrarna närmast byn finns flera
jordkällare eller rester av källare. Här har man förvarat potatis som odlats på ön. Antalet källare berättar
att potatisodling har varit en viktig näring för öborna.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet Småskaligt odlingslandskap i de långsmala sprickdalarna.

Den brukade skärgården Fiskets och jordbrukets betydelse som viktiga näringar för öns bofasta.

Byggnadstraditionen
Bevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet, bebyggelsestruktur typisk för öarna i
Tjust Norra skärgård med båtsen, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och
ladugårdar.

Klass 3

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Det brukade landskapet

Smågö odlingslandskap präglas av sprickdalslandskapet som är så framträdande i Tjustbygden. På öns
södra del finns det i ett mindre men mycket tydligt format. Den odlingsbara marken ligger i smala band
omgivna av höjdpartier, ibland med berg i dagen. Även bebyggelsen är placerad i höjdlägen för att ta
tillvara den värdefulla åkermarken. Odlingsmarken hålls fortfarande öppen genom vallodling och bete.

Smågö är en oformlig ö med djupa vikar som skär in i terrängen. Höga, skrovliga bergsknallar skiljs åt av
djupa smala sänkor. I söder dominerar kulturlandskapet med åker, äng och lövskog medan den norra
delen är beväxt med tallskog. Ön ligger nära fastlandet och har relativt goda förutsättningar för jordbruk.
En registrerade fornlämningar, L1957:3504, och en registrerad övrig kulturhistorisk lämning, L1957:3503,
är båda stensättningar, vilket kan indikera att här bott människor redan under förhistorisk tid. Ytterligare
en registrering av övrig kulturhistorisk lämning, L1957:514, är en plats med tradition.

I det skriftliga källmaterialet omnämns ön första gången 1544. Här fanns då ett kronohemman. Liksom
hemmanet på Björkö blev Smågö-hemmanet under drygt 20 år i mitten av 1600-talet ett frälsehemman
innan reduktionen drog tillbaka det till kronan. När storskifte genomförs 1794 betecknas hemmanet som
kronoskatte. Hemmanet omfattade då fyra gårdar och drygt 20 personer bodde på ön. Laga skifte
genomfördes 1858. I samband med det fick två av de fyra gårdarna flytta ut från bykärnan, den ena till
Äppeldalen och den andra till Globacken.

Den brukade skärgården

Miljön på Smågö visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid utgjorde grunden för
skärgårdsbefolkningens försörjning. Det är sammanhanget mellan de båda näringsgrenarna som utgör en
viktig del av platsens kulturhistoriska värde.

De boende på ön har som på andra skärgårdsöar kombinerat jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Fisket
på Smågö verkar dock inte ha varit lika omfattande som på många andra öar. 1961 fanns endast två
binäringsfiskare på ön. Vid sekelskiftet 1900 bodde 32 personer på ön. Som på så många andra
skärgårdsöar har befolkningen under 1900-talet stadigt minskat.

Byggnadstraditionen

Det gamla byläget på öns södra sida har en för området traditionell struktur med båthus vid hamnen,
manbyggnader och ekonomibyggnader med ladugårdar längst bort från vattnet. Eftersom bebyggelsen är
begränsad framträder inte strukturen så tydligt som i de andra kärnområdena inom huvudområdet Norra
skärgården. Husen är av trä och traditionellt målad med röd slamfärg och snickerier i vit oljefärg. Taken är
främst belagda med tegel men även plåt förekommer på ekonomibyggnader. I några av höjdlägena, nära
byläget, finns också äldre jordkällare som vittnar om att odlingen av potatis varit viktig på ön.
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Odlingslandskapet på Smågö är en miniatyr av fastlandets
sprickdalslandskap.

 

Vy från nordost över byläget på Smågö.

Lastageplatsen

 

Vy från öster över byläget på Smågö.

Flera fina jordkällare vittnar om att potatisodlingen varit viktig på ön.

 

Båthus nära Fårudden.
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Kärnområde Städsholmen
Loftahammars socken

Kärnområde Städsholmen utgör del av huvudområde Norra Skärgården, och av riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Fiskeläge nära öppet hav vid gammal farled
Städsholmen ligger mot öppet hav. Ön omges av små öar och skär, de flesta av dem obebyggda.
Innanför Städsholmen gick den svårnavigerade inomskärsled som länge utnyttjades av grundgående
fartyg. Redan på 1500-talet fanns en lots på ön och Lotsverkets personal fanns kvar här fram till 1964.
Den höga lotsutkiken påminner om den delen av öns historia. Fisket har varit viktigt för Städsholmen. Ön
har ett gammalt, väl skyddat glo och en mer modern fiskehamn för större båtar. Största delen av öns
bebyggelse ligger samlad vid det gamla glot. Jordbruket har varit begränsat till djur för husbehov och små
odlingslotter närmast husen. Än i dag finns resterna av ett spjälstaket som har hägnat in öns bebyggelse
och hållit djuren borta från odlingarna.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården

Glo med äldre båtsen, fiskehamn från 1900-talet, byggnader och anläggningar
kopplade till fisket, de små ekonomibyggnaderna för djurhållning som visar på den
blandekonomi som varit förutsättningen för skärgårdens försörjning även på en liten ö
som Städsholmen. Rester av inhägnad bytomt.

Sjöfart och kustnäringar
Lotsplats för Norra skärgårdens inre farled från mitten av 1600-talet till mitten av 1900-
talet. Lotsutkik och lotsbostad från 1940-talet.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Byggnadstraditionen
Välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet, mindre äldre ekonomibyggnader, äldre
båtsen, 1900-talets båthus, lotsutkik och lotsbostad från 1940-talet.

Den brukade skärgården

Inom huvudområdet finns också två platser som vid olika tider använts som hamnplats för öns
omfattande fiske. Den äldre av dessa är det väl skyddade gloet med sitt inlopp från sydost. Kring gloet
finns flera äldre båtsen. Det yngre centrumet för öns fiske utgörs av hamnen på öns västra sida. Här finns
båthus, bodar och bryggor av betong som anlagts för att möta 1900-talets mer djupgående båtar.

Vid sidan av fisket fanns ett småskaligt jordbruk på ön, främst i form av djurhållning för husbehov. På ön
finns några få bevarade äldre ekonomibyggnader för djurhållning och resterna av det spjälstaket som en
gång omgav bebyggelsen för att stänga betesdjuren ute. Det begränsade jordbruket har gjort att ingen
reglering av markerna på ön har behövt göras. Ända in på 1940-talet var ön en enda stor samfällighet
från vilket lotsverkets byggnader var avstyckade. Störst befolkning hade ön i början av 1800-talet då det
fanns fem bofasta familjer på ön.

Städsholmen är en kuperad ö med stora ytor med berg i dagen. Öns östra sida är mycket uppsplittrad
med djupa vikar och långt utskjutande uddar. Den västra sidan är mer sluten och mindre dramatisk. Ön är
idag på väg att förbuskas med tall, björk, al och en, eftersom den inte betas längre.

Fiskeläget Städsholmen är registrerat som L1958:9897. I övrigt finns ett fåtal bevarade fornlämningar,
utanför kärnområdet, som visar på att Städsholmen använts av människor redan under brons- och
järnålder men ön var då inte bebodd permanent. Under medeltiden fanns ett fiskeläge på ön men även
under denna tid är det oklart om den varit bebodd året runt. Vid mitten av 1500-talet var Städsholmen ett
av de sju fiskelägen som omnämns i Göran Erikssons jordebok. Göran Eriksson var bland annat ägare till
godset Fågelvik. Städsholmen kom långt in på 1800-talet att vara ett frälsehemman under Fågelvik.

Sjöfart och kustnäringar

Städsholmen har från slutet av 1500-talet till 1964 varit en av lotsplatserna i Norra Tjusts skärgård.

Traditionen som lotsplats har en lång historia på Städsholmen. Gamla Städsholmen, en ö nordväst om
Städsholmen, låg vid den svårnavigerade inomskärsleden som nyttjades av dåtiden grundgående fartyg.
1587-1588 omtalas för första gången att en styrman, som tjänsten då kallades för, fanns på Gamla
Städsholmen. Utvecklingen mot mer djupgående fartyg i kombination med landhöjningen, som gjorde den
redan grunda inomskärsleden än mer svårnavigerad, ledde till att den tyngre sjötrafiken istället sökte sig
till djupare vatten. Det ledde till flytten från Gamla Städsholmen till Städsholmen. Här fanns på östra sidan
ett djupt inträngande glo som gav en mycket skyddad naturhamn. Från det nya byläget hade man god
sikt över havet och nära till såväl öppet hav som skyddad skärgård. Än idag går den inre av
ytterskärgårdens farleder väster om Städsholmen.

Lotsverksamheten fanns kvar till 1964 då personalen flyttades till Idö. Den höga lotsutkiken finns kvar och
utgör en karaktärsbyggnad för ön och det omgivande skärgårdslandskapet.
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Byggnadstradition

Bebyggelsen på ön är relativt homogen. Intrycket kan verka gyttrigt men när man tittar närmare ser man
att den är både välorganiserad och funktionellt placerad. Sjöbodar och båthus ligger samlade vid gloet
och längre upp ligger bostadshus och ekonomibyggnader. Eftersom jordbruket, främst i form av
djurhållning, har varit i liten skala på ön är ekonomibyggnaderna små. Flera stenkällare finns bevarade.
Kring bebyggelsen finns idag resterna av ett staket som tidigare utestängde öns betesdjur från trädgårdar
och odlingslotter. Staketet var en viktig del av öns bebyggelsemiljö.

De flesta husen är byggda i slutet av 1800-talet och har 11⁄2 våning. Några byggnader avviker som något
äldre. Ett av bostadshusen är påtagligt större, 2 våningar, och lite mera påkostat med gul oljefärg och
lotsverkets spetssågning nertill på panelen. Det är den före detta lotsbostaden. Det finns också ett par
byggnader uppförda på 1940-talet och kopplade till lotsverksamheten, nämligen en lotsutkik och ett
uppassningshus i funkisstil. Flertalet av husen, såväl bostadshus som ekonomibyggnader och sjöbodar,
är målade med falurödfärg och har vita, oljemålade snickerier. Taken är belagda med främst tvåkupigt
tegel, men flera av de mindre ekonomibyggnaderna har enkupigt tegel. Några av husen har foderlösa
fönster, en byggnadstradition som förekommer i norra delen av Kalmar län.

Båtsena vid det gamla gloet är av tjusttyp med utskjutande skunken. Några av dem är timrade och/eller
byggda i skiftesverksteknik. De är målade med röd slamfärg utom utrymmet under skunken. Vindskivor,
knutar och andra snickerier är målade i svart eller vitt. Taken är belagda med en- eller tvåkupigt rött tegel.
Vid det nya hamnläget på öns västra sida finns modernare båthus från 1900-talet. Även de är klädda
locklistpanel, målade med röd slamfärg samt vita snickerier och har tak belagda med svart korrugerad
plåt.

Majoriteten av byggnaderna används idag för fritidsändamål, främst under sommarhalvåret.

Vy över Städsholmens bebyggelse från söder.

 

1900-talets hamnplats på öns västra sida.
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Lotsutkiken på Städsholmen.

 

Det skyddade gloet med båtsen.

Städsholmens östra hemman med jordkällare.

 

Timrat båtse av tjusttyp.

Städsholmens bebyggelse från söder. Den höga gula byggnaden är
lotsutkiken.
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Huvudområde Odensvi
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1SObTC0.

Huvudområdet Odensvi utgörs av ett långsträckt huvudområde i nord-sydlig riktning. Inom
huvudområdet finns tre kärnområden. Längst i norr och söder utgör gårdsmiljöerna kring
godsen Odensviholm och Ogestad var sitt kärnområde. I mitten ligger kyrkplatsen Odensvi
med olika typer av service och bostadsbebyggelse.

Platsen där man offrade åt Oden?
Oden var den främste av asagudarna i den fornnordiska mytologin. Ordet -vi betyder
offerplats. Hur Odensvi fick sitt namn är inte så svårt att gissa. Här någonstans måste det ha
funnits en offerplats. Var den låg vet vi inte idag. Kanske var det i sjön som idag heter
Kyrksjön eller på platsen där idag kyrkan står. När den nya religionen – kristendomen – tog
över efter asatron valde man gärna att bygga kyrka på den gamla trons offerplatser för att
visa vem det nu var som hade tagit makten. Odens offerplats blev kyrkplats för Odensvi
socken.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Odensviholm (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Odensvi kyrkby (link available only in online story)
Ogestad (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet

Odensvi socken ligger i nordvästra delen av Västerviks kommun och gränsar i väster till Östergötland.
Socknen ligger mitt i norra Tjusts sprickdalslandskap. Den nordvästliga-sydostliga riktning som utmärker
sprickdalslandskapet har här vridits i en mer nord-sydlig riktning. Inlandsisen som smälte bort för ca 15
000 år sedan efterlämnade ett kuperat landskap med höjdsträckningar, dalar och vattendrag. Inom
huvudområdet är nivåskillnaderna påtagliga men höjderna har en mjukare, mer avrundad form än det mer
dramatiska landskapet längre norrut i kommunen. Genom huvudområdet går en dalgång med bördig
jordbruksmark som binder samman det. På höjderna ovanför jordbruksmarken ligger skogen som består
av blandad barrskog. Vid Odensviholm och Ogestad finns också ett beteslandskap med stora ekar och
andra lövträd som ett mellanskikt mellan jordbruksmarken och skogen. Centralt i området ligger Kyrksjön
som är en av de större sjöarna i området.

Fornlämningsbilden i området är varierad och det finns ett flertal registrerade lämningar. Flera utgörs av
torp och vägmärken av senare datum men det finns också förhistoriska fornlämningar. Inne i Odensvi
samhälle hittade man i samband med markarbete i mitten 1940-talet ett depåfynd av stenyxor. Inom
huvudområdet finns spridda gravar och gravfält. På områdets gravfält utgörs gravarna huvudsakligen av
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högar och runda stensättningar, men vid Mogrind finns ett avvikande gravfält som utgörs av 11 resta
stenar (1956:1153). Ortsnamnen Odensvi och Frö, som anspelar på fornnordiska gudanamn, visar på att
området varit befolkat och haft en viss status redan under järnåldern. Flera av byarna och gårdarna inom
huvudområdet har också tidiga skriftliga belägg. Odensviholm, som före 1677 hette Harg, och Odensvi
1358, Frö 1361, Ogestad 1445 och Prästgården, inklusive gården Norringe, 1470. Den goda
jordbruksmarken och vattenförbindelserna har varit viktiga för de människor som valde att slå sig ner i
området.

Genom mindre vattendrag förbinds Kyrksjön med Losjön och ett större vattensystem som sträcker sig
söderut och vindlar sig fram ända ut till kusten. Inlandets vattenleder användes långt fram under 1800-
talet. Inte minst för att flotta timmer. Inom huvudområdet finns också ett antal större vägar som
sammanstrålar. Idag är vägen mellan Gamleby och Hycklinge den största. Vägen har byggts om och
rätats ut under 1900-talet men följer ändå till stor del sin äldre sträckning. Även vägen mot Blackstad förbi
Ogestad är en av de viktigare i området och också den följer en gammal sträckning. Sockencentrumet
med kyrkplatsen har anlagts här på grund av goda kommunikationer men också i sig bidragit till att dessa
utvecklats med tiden.

Socknens och senare den kommunala servicen har utvecklats vid kyrkplatsen men beskrivs närmare
under kärnområdet Odensvi. Med två större gods i området har jordbruket på dessa gårdar varit den
dominerande näringen i området. Ett fåtal industrier har funnits. Under 1900-talets andra hälft var
Odensviholms cementgjuteri en av de viktigaste. Fabriken startades 1950 av Odensviholms gods och
drevs ändra fram till 2002. Inom huvudområdet har också funnits mejerier, mekaniska verkstäder,
snickeriföretag och tegelbruk.

De två större godsen, idag jordbruksföretagen, inom huvudområdet har gjort att jordbrukslandskapet inom
huvudområdet sedan lång tid tillbaka varit storskaligt brukat. Delar av gårdarnas åkermarker har brukats
som åker under lång tid. Från 1860-talet genomfördes dikningsprojekt som gjorde att slåtter- och
betesmarkermarker övergick till att brukas som åkrar. Under 1900-talet har åkerholmar och andra
odlingshinder som fortfarande funnits kvar i markerna tagits bort. Dagens storskaliga jordbrukslandskap
är alltså drygt 100 år i sin nuvarande skepnad.

Jordbrukslandskapet norr om Odensviholm. På sluttningarnas sidor tar
ekhagarna över.

 

Utsikt från Möcklekullen mot söder. Genom träden skymtar Enebygöl.
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Odensviholms cementgjuteri. Tiden har gått och byggnaderna är idag på
väg att rasa ihop.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
Huvudområde: Odensvi

1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6§) som säger att mark- och
vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som kulturhistoriskt särskilt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
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5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnaders yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11§). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Odensviholm är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län.
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Kärnområde Odensviholm
Odensvi socken

Klass 2

Kärnområdet Odensviholm utgörs av gårdsmiljön kring godset och det närmast liggande
odlingslandskapet kring godset.

Ståtlig herrgårdsbyggnad från 1700-talet
Odensviholm har en lång historia som en av de större gårdarna i Västerviks kommun. Det pampiga
stenhuset byggdes 1785 av den dåvarande ägaren advokatsfiskalen Fredric Granschoug. Han var stor
godsägare i trakten och ägde flera gårdar bland annat Ogestad. En brand i huset 1852 gjorde att man
byggde om det brutna taket, typiskt 1700-talet, till dagens sadeltak. Förutom den förändringen utgör
Odensviholm ett mycket fint exempel på svensk herrgårdskultur under 1700-talet. Även en äldre ladugård
har brunnit och nya ekonomibyggnader har tillkommit. Kvar finns flera äldre arbetarbostäder, park, lusthus
och ett beteslandskap med stora ekar som visar på hur en gård som Odensviholm fungerade under 1800-
talet och början av 1900-talet. Än idag är gården ett stort lantbruk med mjölkproduktion.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Ett av de större och mer omtalade herrgårdarna i norra Tjust.

Byggnadstraditionen
Huvudbyggnaden utgör ett gott exempel på dåtidens herrgårdsbyggnadstradition, ett
antal äldre arbetarbostäder och ett fåtal äldre ekonomibyggnader.

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det brukade landskapet Storskaligt brukat jordbrukslandskap med ekbeväxta betesmarker och spår av
utdikning.

Det förhistoriska landskapet Gravfält från yngre järnålder.

Herrgårdsbygden

Odensviholm är ett av norra Tjust mera kända gods och har genom flera framstående ägare haft ett stort
inflytande i området. Det var landshövdingen Konrad Falkenberg som började bygga upp godsets
markinnehav genom förläningar och gårdsköp. Under sonen Gabriels tid blev Odensviholm 1677 ett
säteri. Familjen Falkenberg sålde 1770 Odensviholm till Helena Susanna Hager, änka efter
advokatfiskalen Fredric Granschoug. Under de sista åren gården ägdes av familjen Falkenberg hade den
förfallit men fru Hager inledde ett intensivt uppryckningsarbete. Sju år efter överlät hon gården på sonen
lagmannen Johan Fredrik Granschoug. Det var han som 1785 lät bygga den nuvarande
huvudbyggnaden. Genom Fredrik Granschougs ena dotter gick Odensviholm vidare till släkterna
Carleson och Fleetwood. Familjen Fleetwood sålde 1972 Odensviholm till trävaruhandlaren Torsten
Johansson från Rockneby. Han lät stycka upp den nästan fyra tusen hektar stora gården i sex delar som
såldes. Herrgården med omgivningar köptes 1979 av Olof Svensson och hans söner Lars och Göran.
Huvudbyggnaden var då inte användbar som bostad men 1984–1997 användes den för julmässa i
Kalmar Läns Hushållningssällskaps regi. Under 1990-talet påbörjades den omfattande renoveringen av
huset. I slutet av 1990-talet användes det för bröllop, konferenser och fester innan det på nytt blev bostad
för ägarna 2001.

Byggnadstraditionen

Odensviholms huvudbyggnad  i gustaviansk stil är ett fint exempel på 1700-talets
herrgårdsbyggnadstradition. Huset är byggt i sten, reveterat med spritputs i gult och släta omfattningar i
vitt. Ursprungligen hade byggnaden ett brutet tak men efter en brand 1852 byggdes ett nytt sadeltak.
Taket är belagt med svart plåt. Fönsterbågar och dörrar är målade bruna. De flyglar som idag flankerar
huvudbyggnaden ersatte 1800–1801 ett par äldre flygelbyggnader. De är byggda av trä och reveterade
med samma färgsättning som huvudbyggnaden. Även dessa byggnader har svart plåttak och
fönsterbågar och dörrar i brunt. Kring huvudbyggnaden finns spår av den trädgårdsanläggning och park
som tidigare funnits här.

Ett utmärkande drag för den bebyggda miljön vid Odensviholm är de bevarade arbetarbostäderna. Rakt
norr om huvudbyggnaden ligger inspektorsbostaden. Väster om gården ligger Smedjebacken och
Ekbacken med en åldersmässigt blandad bebyggelse. Locklistpanel målad med röd slamfärg, vitmålade
snickerier och röda tegeltak är fortfarande vanliga men några hus har också renoverats med moderna
material som svart plegel. Öster om huvudbyggnaden ligger tre äldre träbyggnader i 21⁄2 våningar med
locklistpaneler målade i gult, vita snickerier och röda tegeltak. En av dessa kallas Värdshuset och har
förutom arbetarbostäder tidigare också inrymt postkontor och telefonstation.

Odensviholm är idag ett modernt jordbruksföretag med fokus på mjölkproduktion. 1983 brann en av
gårdens ladugårdar och ersattes av en ny. Därefter har ytterligare ett antal moderna ekonomibyggnader
byggts. Idag finns få äldre ekonomibyggnader bevarade. En av dessa är mejeriet.
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Det brukade landskapet

Odensviholms gårdscentrum ligger vid Kyrksjöns nordöstra sida i ett uppodlat dalstråk som sträcker sig
norr ut nästan fram till sjön Tynn. Genom gårdsmiljön går den tidigare landsvägen. Vid vägens gamla
sträckning finns en milstolpe av gjutjärn från 1861 (L1956:602). Milstolpen visar på vägens betydelse före
omläggningen. Den flyttades 1980 - 1981 då vägen mellan Gamleby och Kisa fick en delvis ny sträckning.
Landskapet är mjukt kuperat men med avsevärda nivåskillnader. I botten av dalgången är marken odlad
medan ett beteslandskap med ekar och andra lövträd tar vid på sluttningarna.

Det förhistoriska landskapet

Gravarna från den yngre järnåldern utgör en markör för när området kring Odensviholm fick en bofast
befolkning. Den mest framträdande lämningen inom kärnområdet utgörs av ett gravfält med 13 gravar (L
1956:1272), bestående av nio högar och fyra runda stensättningar. Gravformerna pekar på en datering till
yngre järnålder. Det finns även två fornlämningsliknande lämningar (L1956:364 och L1956:526) som
möjligen skulle kunna vara förhistoriska gravar.

Karta över Odensviholms säteri från 1794. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur karta från 1794. Till kartan finns en beskrivning som redovisar vad
de olika siffrorna står för. 1. Mangårds Tomten därest är år 1785 upbygt ett
utmärkt vackert stenhus men flygelbyggningarna äro gamla af Trä nu för
tiden, dessutom äro 2ne byggningar uti Gåten (gråsten?) att uti godt stånd
platsen innehåller. 2. Stora Trädgården kommer att utvidgas på östra sidan
och ned utåt sjön som projektlinien utvisa med sjöfyllningen. 3. Lilla
trädgården däruti är Orangeri och drifhusbyggnader vilka framdeles skola
blifa nu ombyggda uti en byggning. Stalltomten hvarest spannmålsboden
också är belägen. 4. Mälthus och Svinagård 5. Ladugårds Tomten 6.
Hönsgård och veedbacke 7. Rudedamm och smedja med smedjebacke
Bränneri och Båthusplan 8. Djurgården en mycket hög kulle beväxt med
löfskog öfver alt 9. Iskällare, Redskapsskjul och en Besparings foderlada
med deras plan och gata.
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Mangårdsbyggnaden på Odensviholm

 

Vägen mot Odensviholm kantas av ekhagar.

Ladugård och ekonomibyggnader söder om gamla landsvägen.

 

Ladugårdar och ekonomibyggnader norr om gamla landsvägen.

En av arbetarbostäderna öster om mangården.

 

Odensviholms mejeri.
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Flygelbyggnaden mot öster.

 

Flygelbyggnaden mot väster.

 
 

Arbetarbostaden Ekbacken väster om mangården.

Arbetarbostad väster om mangården.

 

Lusthuset på Djurgårdskullen.
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Den här byggnaden kallas Värdshuset. Här fanns arbetarbostäder till
Odensviholm. På första våningen fanns postkontor fram till 1930-talet och
på 1910 - 1960-talet telefonstation. Idag är det bostadshus
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Kärnområde
 

Odensvi kyrkby
Odensvi socken

Klass 2

Kärnområdet Odensvi kyrkby utgörs av sockencentrumet och det samhälle som uppstått i dess närhet

Det moderna 1900-talet i Odensvi

Kyrka, skola, ålderdomshem, mejeri, affärer, fotbollsplan, hembygdsgård, camping, ja till och med en
slalombacke. Det mesta finns eller har i alla fall funnits i Odensvi. Husen finns kvar och berättelsen om
hur de tidigare har använts. Framtidstron i Odensvi var stark under 1900- talets första hälft. Bostäder
byggdes och små industrier startades. Människor flyttade hit. Än idag är det långt till stan från Odensvi.
Det behövs affär och annan service för dem som vill bo och arbeta på landet. Många verksamheter har
försvunnit eller förändrats men kommer det bara snö finns skidliften kvar!

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrumet som varit en central plats i området troligen ända sedan järnåldern
med kyrka, prästgård, skola, ålderdomshem, affärer med mera.

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen Traditionell agrar bebyggelse, villabebyggelse typisk för 1900-talets första hälft,
västerviksrevetering.

Det förhistoriska landskapet Ortsnamn och gravanordningar från järnålder, depåfynd från stenåldern.

Mötesplatser

Odensvi utgör ett fint exempel på en gammal kyrkplats som utvecklats till ett modernt samhälle under
1900-talets första hälft. Namnet Odensvi antyder en lång historia. Oden syftar på asaguden Oden och -vi
betyder offerplats. Kyrkplatsen som efterträdde offerplatsen har utvecklats till ett viktigt centrum i socknen
med flera servicefunktioner som prästgård, skola och ålderdomshem. Här har sockenborna tillsammans
byggt för att uppfylla lokala behov och lagstadgade krav på service. Vid stranden av Kyrksjön och med
flera vägar som möts här har kyrkplatsen (i Fornsök L1955:6611) varit lätt att nå. När den första kyrkan
byggdes är inte känt men i kyrkan finns idag foten till en dopfunt som kan dateras till 1100-talet. Vid
kyrkans ingång finns infällda arkitekturfragment från 1300-talet. Det nuvarande kyrktornet byggdes 1686
och det nuvarande långhuset stod klart 1776. Kring kyrkan är kyrkogården utlagd. Norr om kyrkogården
ligger sedan slutet av 1700-talet Odensvis prästgård. Prästgårdens huvudbyggnad är en två våningar hög
träbyggnad med brutet tak belagt med rött tvåkupigt tegel, fasader klädda med locklistpanel målad med
röd slamfärg och snickerier i vitt. Framsidans entré pryds av en veranda med snickarglädje. På tomten
växer äldre ekar och kastanjer. Granne med prästgården ligger gården Norringe som varit prästgårdens
jordbruk. Gården har en putsad vit mangårdsbyggnad, flera arbetarbostäder och ekonomibyggnader.

Skolbyggnad har funnits i kyrkbyn sedan 1841 men den nuvarande stod klar 1951. Det är en två våningar
hög byggnad med ett flackt tälttak belagt med röda betongpannor. Än idag används skolhuset för
förskola. Längre söderut, utmed Grabovägen, ligger det före detta ålderdomshemmet, byggt 1924. När
hemmet byggdes var det stort för sin tid och ansågs vara ett av de finaste i landet.

Genom samhället och vidare söderut går vägen till Blackstad. Inom samhället heter denna väg
Korsgrindsallén. Utmed vägen, nordost om samhället, står en milstolpe i gjutjärn från 1861 (L1956:1515).
Milstolpen visar på den betydelse vägen genom Odensvi haft under lång tid. Söder om samhället ansluter
en väg från väster som går förbi Skutterstad och vidare till Blackstad. Vägarna har varit en viktig
förutsättning för att göra Odensvi till en plats där människor möttes.

Byggnadstraditionen

Kyrkplatsens utveckling från kyrkby till ett mindre samhälle speglas av olika typer av anläggningar,
byggnader med spår av tidigare funktioner och bostäder. Skolan och ålderdomshemmet är två tydliga
representanter för den tid då respektive byggnad uppfördes. Skolans fasad är putsad med tydliga skär
från mursleven som bildar en struktur. Putsen är målad gul. I miljön finns också en fotbollsplan med gräs
och en asfalterad skolgård med lekredskap. Ålderdomshemmet är byggt av trä med fasader klädda med
rödmålad locklistpanel och brutet tak belagt med röda betongpannor. Entrén har en stor veranda med
balkong och frontespis. Huset omges av en lummig trädgård där ett äldre uthus finns kvar.

Söder om kyrkan ligger en blandad villabebyggelse som växte fram efter 1930. Tillsammans bildar
villabebyggelsen, före detta verksamhetslokaler och anläggningar som till exempel idrottsplats en viktig
del av 1900-talets historia i Odensvi. Villabebyggelsen växte fram dels utmed Korsgrindsallén, dels utmed
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Grabovägen. Det är främst 11⁄2-2 våningar höga bostadshus med brutna tak. Enstaka exempel på funkis
finns också. Fasadmaterialet växlar mellan puts, i några fall med så kallad västerviksrevetering, och trä,
främst locklistpanel. En del har kvar det ursprungliga takmaterialet i form av rött tvåkupigt tegel men idag
förekommer också svart och röda betongpannor samt plegel. En framträdande byggnad är huset av rött
tegel som byggdes för ortens mejeri 1934. Mejeriet lades ner 1954 och därefter har lokalen inhyst gjuteri
och plastindustri. Exempel på andra verksamheter som funnits i samhället är bageri, smedja och
snickerifabrik.

Under de närmast följande årtiondena tillkom ytterligare ett mindre antal villor och Byvägen anlades. I
området har också funnits livsmedelsaffärer och ett mejeri. Norr om vägen mot Skutterstad ligger flera
anläggningar som tillkom 1953. Det är bygdegården, fotbollsplanen och badplatsen. I bygdegården finns
sedan 1996 Odensvi Lanthandel med bensinstation, vandrarhem med mera. Hembygdsparken började
byggas upp 1974. Söder om vägen vid Möcklekullen ligger slalombacken från 1971.

Det förhistoriska landskapet

Med vetskapen om namnet Odensvis betydelse är det förvånansvärt få lämningar registrerade i Fornsök.
En av lämningarna utgörs av det i huvudområdesbeskrivningen omnämnda depåfyndet, bestående av
fem stenyxor (L1956:396) från den yngsta bondestenåldern. Nordväst om kyrkan finns fyra registrerade
järnåldersgravar, två stensättningar (L1956:660 och L1956:1271) samt två högar (L1956:1197 och
L1956:1198). Gravsättningarna visar att det vid den här tiden funnits en fast befolkning men att den inte
varit så omfattande.

Odensvi kyrka och kyrkogård från väster.

 

Gården Norringe med huvudbyggnaden till vänster, arbetarbostäder och
mindre ekonomibyggnader mitt i bilden samt ladugården. Vid gården finns
flera imponerande askar som längre tillbaka har varit hamlade.
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Odensvi prästgård från 1796.

 

Odensvi skola byggd 1951.

Odensvi mejeri byggt 1934. Mejeriverksamheten upphörde 1954. Därefter
har lokalen använts för en plastfabrik och ett lättmetallgjuteri.

 

Före detta Konsum i Odensvi. Huset byggdes som butik 1933. De sista
butiksägarna var Gustaf och Vera Balck som drev butiken 1965 - 1996.
Innan Konsum byggde ny lokal hade man butik i sockenstugan.

Fastigheten kallas Norrgärde och byggdes 1932 av Edvin Larsson. Han
drev butik här fram till 1969. Därefter har andra affärsrörelser hållit till i
huset.

 

Villor från 1930-talet utmed Korsgrindsallén. Fastigheten närmast i bild
kallas Berga och därefter syns Norrbacka och Solbacka.

637



Ålderdomshemmet från 1924. Huset har drag av 1920-tals klassicism.

 

Pensionärshemmet från 1958.

Villa Avenyn byggd 1948. Taket har bytts mot svart plegel och ett nytt
trappräcke har ersatt ett äldre smidesräcke. I övrigt är huset tidstypiskt. Den
fina putsstrukturen, västerviksrevetering, är ett karaktärsdrag för
bebyggelsen från mitten av 1900-talet i den här delen av Kalmar län.

 

Funkis i Odensvi. Fastigheten som kallas Skuggan byggdes 1938. Det
byggdes av slaktaren Axel Lindén. I huset har det under kortare perioder
funnits café och ortens postkontor. Idag är det bostad.

Odensvi Lanthandel, bensinstation och vandrarhem. Huset byggdes 1953
och var då bygdegård men rymde också bland annat ortens häkte.

 

Slalombacken vid Möcklekullen anlades 1971.
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Hembygdsparken i Odensvi började byggas upp 1974. Här finns idag en
liten samling av äldre byggnader som flyttats hit från olika delar av socknen.

 

Odenskans fotbollsplan som stod klar 1953. I bakgrunden Korsgrindsallén
med sin villabebyggelse.
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Kärnområde
 

Ogestad
Odensvi socken

Klass 2

Kärnområdet Ogestad utgörs av gårdsmiljön med omgivande odlingslandskap.

Liljenstolpes mönsterjordbruk
Stenbrytning och täckdikning var bara några av de viktiga förbättringar av jordbruket som Axel Otto
Liljenstolpe gjorde för att förbättra jordbruket på Ogestad. Efter att ha varit inspektor på gården åt familjen
Fleetwod, som i mitten av 1800-talet ägde både Odensviholm och Ogestad, köpte han gården 1876.
Även efter Axel Ottos tid har driftiga ägare drivit Ogestads lantbruk. Idag är Ogestad en del av ett länets
största lantbruksföretag. Kring gården finns arbetarbostäder och vid Blåskulla har arbetarna också lämnat
ett annat spår. I det gravfält med högar från järnåldern som finns intill huset har arbetarna grävt gropar för
förvaring av potatis. Gravar har förstörts men med tiden har potatisgroparna blivit kulturhistoriskt viktiga
lämningar.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

En av de större gårdarna i Odensvi socken. Landskapet kring gården präglas sedan

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Herrgårdsbygden länge av ett storskaligt brukande.

Byggnadstraditionen Huvudbyggnad, arbetarbostäder och ekonomibyggnader från olika tider.

Det brukade landskapet
Ett storskaligt brukat landskap som idag präglas av 1860-talets utdikning och
sluttningarnas beteslandskap.

Det förhistoriska landskapet Gravfält från järnålder med flera typer av gravanordningar.

Herrgårdsbygden

Ogestad är en av Odensvis större gårdar och har därigenom haft en stor betydelse för området. Under
medeltiden var Ogestad ett skattehemman. År 1677 blev gården ett säteri. Under slutet av samma
århundrade köptes Ogestad av familjen Falkenberg och blev en gård under Odensviholm. Den ordningen
bestod fram till 1839 då arvet efter Fredrik Granschoug skiftades och Ogestad ärvdes av dottern Fredrika
Sophia Lybecker. Därefter har ägarfamiljer avlöst varandra under 1800- och 1900-talet. Idag är Ogestad
en del av ett av länets största jordbruksföretag.

Byggnadstradition

På Ogestad finns idag ett blandat byggnadsbestånd från olika tider som berättar om olika verksamheter
på gården och hur dessa utvecklats fram till idag. Huvudbyggnaden på Ogestad är en 21⁄2 våningar hög
byggnad. Taket är idag belagt med svart plegel och fasaderna är klädda med locklistpanel målad i gult
med gröna snickerier. Från vägen Odensvi-Blackstad leder en allé med flera äldre lövträd av olika sorter.
Ett par höga svartmålade smidesgrindar markerar infarten till gården. Kring huvudbyggnaden finns en
trädgård med spår av äldre anläggningar. Enligt en karta från 1792 var bebyggelsen då samlad till det
läge som idag är ladugården. På kartan ser man ett utritat läge som i handlingen kalla ”Nya
byggningsplatsen”. Här tänkte man sig alltså en ny mangård med omgivande trädgård. Huset byggdes
därefter någon gång före 1840 då det omtalas i ett syneprotokoll. I det här protokollet får man också veta
att ladugårdar och andra uthus var nybyggda vid den här tiden och att även det hus som kallades för ”
Staten” då var ett nybyggt envåningshus.

Väster om huvudbyggnaden ligger ladugårdarna. De äldsta ekonomibyggnaderna i den här miljön har
med tiden ersatts av nya, moderna byggnader. Den äldsta byggnaden idag är en ladugårdsbyggnad,
byggd omkring 1939. Den är så kallad höghusladugård anpassad efter de storskaliga driftssystem som
utvecklades inom jordbruket vid den tiden. Man skulle kunna kalla den som ett utslag av funkis på
landsbygden. Byggnaden är av trä med taket belagt med eternit.

Söder om huvudbyggnaden ligger ett område med två äldre arbetarbostäder, varav den ena är den så
kallade Staten, samt ett par äldre magasin och flera små ekonomibyggnader. Att tillhandahålla
arbetarbostäder var ett sätt att se till att de anställda fanns nära tillhands men också en del av
lönesystemet, den så kallade staten, som till stor del bestod av mat och boende. Arbetarbostäderna
används än idag som bostäder. Byggnaderna är genomgående av trä med fasaderna målade med röd
slamfärg medan takmaterialen varierar.

Norr om gårdsläget ligger Eka, Birka och Lugnet vilka alla varit olika typer av arbetarbostäder. Eka
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återuppbyggdes efter en brand 1957 och fungerade som trädgårdsmästarbostad. Vid Lugnet finns
sågverk och resterna av en äldre fruktodling med flera äppelträd. Ytterligare en arbetarbostad, Blåkulla,
ligger öster om gården. Alla är klädda med locklistpanel målade i röd slamfärg och med vita snickerier.

Norr om gårdsläget ligger också gårdens före detta mejeri samt en åker som kallas brännerilyckan vilket
indikerar att man här haft ett brännvinsbränneri.

Det brukade landskapet

Landskapet kring Ogestad är en viktig del av miljön kring gården. Det präglas av ett storskaligt brukande
under lång tid. Delar av den åkermark som idag brukas blev tillgänglig som åker i och med
dikningsprojekt som genomfördes på 1860-talet och framåt. Stora delar av den mark som idag brukas
som åker omvandlades då från betes- och slåttermark till åkermark. Åkermarken ligger idag främst i
botten av dalgången. Den äldre jordbruksmarken längre upp på dalgångens sidor har med tiden i stället
blivit betesmarker. Här finns idag ett delvis lövskogspräglat beteslandskap med en blandad lövskog men
med ek som det mest framträdande lövslaget.

Det förhistoriska landskapet

Det stora gravfältet vid Blåsjökulla vittnar om att Ogestad haft en stor befolkning under järnåldern.
Gravfältet (L1956:810) består av 65 identifierade fornlämningar – 60 högar, en möjlig långhög och fyra
runda stensättningar. Området är delvis skadat av en grustäkt. Fem av högarna har också under 1800-
talet eller början av 1900-talet grävts ut och använts som potatisgropar. En fastighet i anslutning till
gravfältet var tidigare en av gårdens arbetarbostäder och inom fornlämningsområdet har de boende
ordnat sin vinterförvaring av potatis. Dessa potatisgropar får idag ses som lämningar av kulturhistoriskt
intresse. Ytterligare gravar i form av en hög (L1956:452) samt en stensättning (L1956:1140) finns inom
kärnområdet. Tillsammans utgör lämningar ett tydligt bevis på att Ogestad tidigt utgjort en attraktiv plats
att slå sig ner på.

Inom kärnområdet finns ytterligare registreringar i Fornsök. Ett vägmärke (L1956:732) av gjutjärn från
1861 visar på den betydelse vägen haft. En plats med äldre torpbebyggelse (L1956:664 ) är registrerade
som övrig kulturhistorisk lämning. På såväl större gårdar som kring olika byar har funnits ett stort antal
torp, lägenheter och backstugor som idag är borta.
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Utsnitt ur karta från 1792. Den blå stjärnan mitt i kartan visar ”Nya
byggningsplatsen”. Den röda stjärnan visar ”Ladugårds Planen”. Därefter
vidtar en beskrivning av markerna. Den lila stjärnan är dagsverkstorpet
Blåskulla som senare blev en av gårdens arbetarbostäder. Källa:
Lantmäteriet.

 

Huvudbyggnaden på Ogestad. Fotot är troligen från 1930-talet. Källa:
Kalmar läns museums samlingar

Byggnaden ”Staten”, en av gårdens arbetarbostäder. Fotot är troligen från
1930-talet. Källa: Kalmar läns museums samlingar

 

Några av de gravhögar som finns inom gravfältet vid Blåskulla (L1956:810)

Utgrävda potatiskällare inom gravfältet vid Blåskulla (L1956:810)

 

Infarten till Ogestad med allé och grindar.
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Huvudbyggnaden på Ogestad från öster.

 

I mitten ”Staten” flankerad av två magasinsbyggnader.

Äldre ladugårdsbyggnad, troligen från 1930-talet.

 

Moderna djurstallar.

Arbetarbostad norr om gårdsläget. Platsen har namnet Birka och byggdes
1917. Huset fungerar idag som bostad.

 

Landskapet norr om Ogestads gårdsläge.
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Gårdsläget från norr.

 

Arbetarbostaden Lugnet.

Sågen vid Lugnet.

 

Fruktträdgården vid Lugnet.
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Huvudområde Olserum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1nG5qX.

Huvudområde Olserum omfattar Olserums gård med kringliggande marker, registrerade
gruvgångar och provbrytningar.

Malm, skog och jordbruk viktiga tillgångar för järnbruken

Till de stora järnbruken i Tjust hörde ofta ett antal gårdar. Ibland var det tillgången på
malmfyndigheter som lockade brukens ägare, men lika viktiga var skogen och jordbruket.
Skogen krävdes för att få fram kol till brukens masugnar och smidesverkstäder. Man kunde
också sysselsätta brukets anställda med skogsarbete om tiderna för bruket var dåliga. På så
sätt kunde man slippa att avskeda folk. Jordbruken behövdes för att producera livsmedel åt
brukens anställda. I Olserum kombinerades alla tre näringarna. Olserum ägdes av Överums
bruk som bland annat också ägde gårdarna Ryvenäs och Hyllela.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Olserum (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Olserum ligger långt in i ett av alla norra Tjusts flikiga dalstråk. Landskapet är kuperat med stora
skogklädda höjdpartier. Berget går ofta i dagen och där dominerar tallskogen. Ner mot dalgången och på
åkerholmar finns inslag av lövskog, främst ek och björk. Åkrarna är stora men bryts upp av åkerholmar
som ger landskapet ett mjukare intryck än det storskaliga åkerlandskapet längre söderut vi Gamleby. I
huvudområdets södra del förbinder ett namnlöst vattendrag sjöarna Bersummen och Storsjön (ej Storsjön
i Uknadalen).

Inom huvudområdet finns ett flertal registrerade lämningar från äldre tiders bergsbruk. Lämningarna
sträcker sig i tid från 1600-talets andra hälft till första hälften av 1800-talet. I området finns också
lämningar efter två torp Telackebo (L1955:5273) och Lilla Olserum (L1955:5267). Båda torpen har
uppförts före 1850 och Lilla Olserum omnämns i kyrkoböckerna redan på 1700-talet.

1361 omtalas Olserum för första gången i det skriftliga materialet. I början av 1500-talet fanns ett
skattehemman och till den en kvarn. 1560 redogör man för gårdens storlek. Den hade då åker till fem
tunnor och tre skäppor, äng till 15 lass hö, bra bete och bra timmerskog, fiskevatten för gädda, braxen,
abborre och mört samt fyra notvarp. Det här var en relativt stor och välbärgad gård vid den här tiden.

År 1655 fick Abraham de Besch och hans svåger Henry de Try privilegium att starta en masugn och två
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stånghammare i Överum. Samma år köpte de Try Olserum och här påbörjade man 1677 brytning av
malm som fördes till Överum. Den största delen av den malm som användes vid Överum kom från Utö i
Stockholms skärgård. Malmen från Olserum var av sämre kvalitét och gav ett kallbräckt järn. Kallbräckt
järn innehåller fosfor vilket gör järnet sprött. Trots intensiva försök var också andelen järn man fick ut av
malmen låg. Det är oklart hur länge brytningen pågick men troligen upphörde den i mitten av 1800-talet.

Olserums gård förblev i Överums ägo. År 1818 upprättades en karta över gården. På kartan ser man
dagens gårdsläge med byggnader i samma läge som idag. Kring gården ligger en stor
trädgårdsanläggning. Öster om mangården ligger en kringbyggd ladugårdsanläggning. Gårdens
åkermark ligger dels i anslutning till gårdens bebyggelse, dels utmed vattendraget mellan sjöarna
Bersummen och Storsjön. Åkermarken är enligt kartan uppdelad i tegar. Kartan visar också att en stor del
av gårdens mark har utnyttjats för bete och slåtter. På kartan finns också två markeringar nordväst om
gårdsläget som visar var man vid den tiden bedrev gruvdrift. Utspridda över hela egendomen finns ett
antal torp med tillhörande åker, äng och betesmark.

Jordbruket var Olserums viktigaste näring. Något laga skifte företogs inte eftersom gården var en egen
enhet. 1879 kom gårdens marker att delas av ett järnvägsspår. Då stod den nya järnvägen mellan
Västervik och Norsholm klar.

Den ekonomiska kartan från 1945 visar att markerna kring Olserum genomgått flera av de förändringar
som var typiska för det senare 1800-talets jordbruksutveckling. Ny åkermark har tillförts genom utdikning
och genom att en del ängar och betesmarker odlats upp. En stor del av ängen och betesmarken har dock
här blivit skogsmark. Flera av de torp som fanns på kartan från 1818 har redan försvunnit.

En ny ekonomisk karta togs fram 1978. Den visar att en stor del av åkermarken kring Olserum fortfarande
brukades men avlägset liggande åkrar och sämre marker hade övergivits. På dessa åkrar växer nu skog.
Processen verkar dock ha avstannat och fram till idag är åkerarealen i stort sett oförändrad.

År 1943 köptes Överums bruk av AB Åtvidabergs Industrier, senare Facit AB. Olserum och alla andra
gårdar som ingick i Överums bruk följde med i köpet. Trettio år senare, 1973, köptes Facit av Electrolux.
Den nya ägaren valde att sälja ifrån skogs- och jordbruksfastigheter till skogsföretaget Holmens Bruk. Än
idag äger Holmen marken vid Olserum.

648



Arealavmätning 1818. Mot denna karta har dagens kartbild rektifierats så
att man ser läget för bland annat byggnader och vägar. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur kartbilden ovan som visar tomten. Två byggnader,
mangårdsbyggnaden och en mindre ekonomibyggnad ligger i samma läge
som 1818. Det inhägnade markstycket markerat som nummer 6 står i
handlingen angiven som ”Jordpäronlyckan”. Vid den här tiden odlades bara
en mindre mängd potatis i Sverige men inom bara några år skulle det
komma att förändras. På Olserum har man alltså varit tidigt ute med att
prova nyheten.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
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eventuella ekonomibyggnader.
6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta

innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Olserum
Överums socken

Kärnområdet Olserum omfattar gårdsmiljön och närmast gården liggande lämningar av
gruvverksamheten.

Den karolinska gården bland gruvorna

Även den som inte kan så mycket om byggnadshistoria ser att det är något särskilt med
mangårdsbyggnaden på Olserum. Huset är byggt i karolinerstil, en vanlig stil i slutet av 1600- talet och i
början av 1700-talet. Det höga valmade taket, de låga fasaderna, de småspröjsade fönstren och de
dubbla entrédörrarna med överljus är utmärkande stildrag. Huset är timrat och på fasaderna döljer så
kallade ståndare skarvar i timmerkonstruktionen. Olserum ägdes av Överums bruk och det fanns inte
behov av att bygga någon ny, påkostad mangårdsbyggnad. På så sätt blev den gamla
karolinerbyggnaden kvar. Det var i stället det som fanns i markerna kring gården som bruket ville dra
nytta av. På flera ställen syns lämningar efter gruvbrytning. Väster om gården finns öppna dagbrott där
man brutit malm och sydost om gården en gruvgång in i berget som dateras till 1830. Lämningarna är
spännande att undersöka men var försiktig!

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet Område med gruvdrift för Överums bruk.

Byggnadstraditionen
Välbevarad mangårdsbyggnad i karolinsk stil med typiska stildrag som högt, valmat tak,
timmerkonstruktionen och den röda, slamfärgsmålade fasaden.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det brukade landskapet

Inom kärnområdet finns flera lämningar efter den gruvdrift som bedrevs här från 1670-talet till någon gång
i mitten av 1800-talet. Gården ägdes av Överums bruk.

Spridda inom kärnområdet finns ett flertal lämningar efter järnmalmsbrytning. I det flesta fall rör det sig om
mindre skärpningar (L1955:5226) eller öppna dagbrott där man följt en malmförande åder (L1955:5227,
1289, 1149, 1371, 1369). I dag ligger lämningarna övervuxna och det kan vara svårt att förställa sig hur
det såg ut på platsen när verksamheten var igång. Sannolikt har en stor del av gruvarbetet under 1600–
1700-talen företagits genom tillmakning, varför skogen och tillgång till brännved var en viktig del i
verksamheten. I anslutning till flera av brytplatserna finns spridda varphögar med skrotsten.

Några hundra meter sydost om Olserums gård finns lämningar efter två gruvhål och en skärpning. I
anslutning till dessa återfinns resterna efter en mindre stenkoja med ett spismursröse ( ). Ytterligare några
hundra meter åt sydost finns en öppning i berget. Innanför finns en gruvgång som fortsätter drygt 30
meter rakt in i berget (L1955:1404). Ingången till gruvan har tidigare varit förseglad med två träportar,
varav den ena är borta idag. Över ingången har årtalet 1830 huggits in. Längst in utvidgar sig gruvgången
åt bägge sidor, men även uppåt och på ett ställe i gruvans tak finns en öppning, ut i det fria.

Byggnadstraditionen

Vid Olserum finns delar av gårdsmiljön bevarad. Det är främst mangårdsbyggnaden från 1600-talet och
några äldre ekonomibyggnader.

I kulturmiljöprogrammet från 1986 anses mangårdsbyggnaden vid Olserum vara ”enastående i sitt slag”.
Privata fastigheter från den här tiden, slutet av 1600-talet, är ovanliga i Kalmar län och även nationellt.
Byggnadstypen representerar den karolinska stilen. Taken är höga och branta med fall åt alla fyra håll. De
kallas för valmtak. Envåningshus med den här typen av tak finns förutom vid Olserum också vid gården
Linnefors i Vissefjärda socken. På Kvarnholmen i Kalmar har flera av byggnaderna från slutet av 1600-
talet höga valmade tak. Mangårdsbyggnaden på Olserum är alltså idag en mycket ovanlig typ av
byggnad, synnerligen karaktäristisk för sin tid. Exteriört är byggnaden mycket välbevarad. Byggnaden är
timrad och klädd med brädpanel målad med röd slamfärg. De småspröjsade fönstren och övriga
snickerier är målade med vit oljefärg. Taket är belagt med enkupigt lertegel.

Även den intilliggande magasinsbyggnaden är av äldre datum men byggår är inte känt. Även den är
timrad och klädd med brädpanel målad med röd slamfärg, luckor och dörrar är målade svarta. Sadeltaket
är täckt med tvåkupigt lertegel. På taket finns en liten klockstapel för en vällingklocka.

På tomten finns ytterligare en mindre ekonomibyggnad med brädpanel målad med röd slamfärg. Fönstren
är målade vita medan dörrarna målats svarta. Tälttaket är belagt med tvåkupigt rött tegel. Tälttaket kröns
av en svartmålad ventilationshuv vilket gör det troligt att huset använts som hönshus.

Inom trädgården finns ett antal större lövträd, främst kastanjer, och en döende hängask. Här finns också
några fruktträd. Framför mangårdsbyggnaden kan man ännu se körvägen fram till gården och resterna av
en grusad rundel.

Kartan från 1818 visade att ladugården då låg öster om gården. Någon gång under 1800-talet flyttades
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ladugården väster om gården, idag väster om järnvägen. Den ekonomiska kartan från 1945 visar en
samling av byggnader. Idag finns bara grunderna av de stora ladugårdarna kvar. Byggnaderna ska ha
rivits någon gång i slutet av 1960-talet.

Den ekonomiska kartan från 1945 som visar gårdens byggnader vid den
tiden. Källa: Lantmäteriet.

 

Vy över Olserums gård.

Den karolinska mangårdsbyggnaden vid Olserum.

 

Magasinet med sin klockstapel.
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Möjligen ett äldre hönshus vid Olserum.

 

Ett mindre dagbrott, fyllt med skrotsten.

Ett öppet dagbrott som följer en malmåder.

 

Ingången till gruvan från 1830 ligger dold bakom vegetation och skrotsten.
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Över ingången har någon huggit in årtalet 1830.

 

En av portarna vid ingången till gruvgången.

Vy över åkerlandskapet vid Olserum, från gården mot söder.
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Huvudområde Överum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1PWXeX.

Huvudområdet Överum motsvarar till sin utbredning kulturmiljövårdens riksintresseområde
H96, Överum, vilket omfattar hela bruksorten. Inom huvudområdet finns de tre kärnområdena
bruksmiljön och gamla järnvägsstationen, Piazzan och Brukshagen.

Från kanoner till plogar

Grunden finns i 1600-talets järnbruk och kanongjuteri men dagens Överums bruk tillverkar
plogar och andra jordbruksredskap med modern teknik som robotsvetsning. Vattenkraft, gott
om skog och närhet till Tjusts gruvor var förutsättningarna som gjorde att bruket hamnade just
här. Bruket behövde arbetskraft, såväl specialutbildade yrkesmän som outbildad handkraft.
Kring bruket växte ett samhälle fram och än idag kan man se exempel på hur arbetarnas
bostäder såg ut från tidigt 1800-tal fram till idag. Bruksorten med de närmaste omgivningarna
låg på gränsen mellan socknarna Dalhem, Gamleby, Lofta, Västra Ed och Ukna. 1931 kunde
man dock bilda egen kommun. Det förblev man fram till 1970 då Överum som många andra
små landsbygdskommuner blev en del av Västerviks kommun. Överums bruk är fortfarande
en stor arbetsgivare i Överum. Spåren av brukets och samhällets storhetstider syns i ortens
bebyggelse. 

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde bruksmiljön och Överums gamla järnvägsstation (link
available only in online story)
Kärnområde Piazzan (link available only in online story)
Kärnområde Brukshagen (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Överum ligger omkring 4 mil nordväst om Västervik i ett sjörikt och relativt kuperat landskap. Samhället
ligger på den sydvästra sidan av den dalgång som följer Överumsån mellan sjöarna Såduggen och
Ryven. Överum är kommunens fjärde största ort med runt 1200 invånare. Genom orten passerar väg 35
mellan Linköping och Västervik samt järnvägen Tjustbanan med hållplats i Överum. Namnet Överum som
innehåller formerna ”övre” och ”rum”, relaterar till ortsnamnet Reverum i Lofta socken och syftar på
platsens läge längre upp längs vattensystemet. Den första noteringen av ortsnamnet är från 1390.

Platsen intill Överumsån var länge sockengräns mellan Lofta och Eds socknar och utgjorde under 1600-
talet utmarker till byn Överum i Lofta socken. Samhället Överum har växt fram ur och kring det järnbruk
som anlades på platsen vid Överumsån år 1655 av bröderna Abraham och Hubert de Besch samt deras
svåger Henrik de Trij. De stora skogarna kring Överum och närheten till den kraftgivande Överumsån
med tre fall samt tillgången till bergmalm från gruvorna i norra Tjusts bergslag avgjorde placeringen av
bruket. Bruket har alltid varit det centrala i Överum och präglat ortens utveckling. Fram till 1930-talet var
ortens bebyggelse huvudsakligen samlad kring bruksanläggningen och i dess närmaste omgivning.
Brukstorget i samhällets östra del utgjorde ortens centrum med herrgård, kyrka, produktionsbyggnader
och bostäder. Sydost om bruksmiljön ligger kyrkogården. Alldeles intill ligger Överums gamla stationshus
(1881) som stod klart då järnvägssträckan Västervik – Åtvidaberg öppnades. Stationens placering i
samhällets utkant avgjordes av topografiska orsaker och sedan 1990 finns en hållplats närmare
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samhället. Tåget slutade stanna vid stationen 1996 och stationshuset är privatägt.

Överums samhälle utbreder sig, som ett resultat av topografin, framförallt väster om bruksmiljön. Dessa
områden uppstod under årtiondena vid 1900-talets mitt som en följd av bildandet av Överums kommun
nyåret 1931. Kommunen bildades genom sammanslagning av områden från Lofta, Västra Ed, Ukna,
Dalhem och Gamleby socknar. Dåvarande bruksdisponenten Carl Sundberg var drivande i frågan om
kommunbildning och kom också att bli kommunalrådsordförande. Bruksledningens stora intresse för
kommunbildningen bottnade i att brukssamhället låg inom fem olika socknar, vilket medförde en del
svårigheter för bruket och befolkningen. De efterföljande årtiondena efter kommunbildningen var en
intensiv tillväxtperiod för orten. Under dessa år ökade folkmängden och Överum växte till ett modernt
industrisamhälle. På mark som uppläts, avstyckades och såldes av bruket uppfördes kommunhus, egen
skola, ålderdomshem, nya bostadsområden med nästan 350 egnahemsvillor och flera flerfamiljshus,
Folkets hus samt ett helt nytt centrum.

Överums nuvarande centrum är förlagt till torget Piazzan och den genomfartsled, Linköpingsvägen, som
går genom samhället. Här ligger de få kvarvarande butikerna, men tomma skyltfönster vittnar om den
kommers som en gång präglat samhället. Flera av ortens offentliga byggnader återfinns även i området
söder om genomfarten. På en höjd sydväst om Piazzan ligger Överums skola byggd 1943 och därefter
utbyggd, en tidstypisk skolbyggnad i gult tegel. Detta är ortens andra egna skola. Ortens första egna
skola byggdes omkring år 1900 och ligger i närheten utmed Övrelundsvägen. Trots sentida
moderniseringar kan man ännu ana byggnadens ursprungliga funktion. Här ligger även brandstationen.
Utmed Linköpingsvägens södra sida och vidare vid korsningen med Dalhemsvägen respektive
Masugnsgatan ligger flera tidstypiska flerfamiljshus (1940- tal), varav några med butikslokaler i
bottenvåningen.

Ortens västra del utgörs av omfattande bostadsområden med framförallt egnahemsvillor. Områdena är
välplanerade med kvartersindelning, gatunät, stora tomter och husen liggande på rad. Utmärkande för
denna bebyggelse är att den karaktäriseras av en småskalighet och att den har tvingats anpassa sig till
den kraftigt kuperade terrängen kring Överumsån. Merparten av bebyggelsen har tillkommit som bostäder
för arbetarna på bruket och varje bostadsområde ger därför en representativ bild för sin tids
bostadsbyggande. Husen har övervägande haft putsade fasader och lertegeltäckta tak, men i övrigt
präglade av rådande arkitekturstilar.

Utmärkande för Överum, och många andra typiska bruksorter, är att orten i stort saknar annan industri än
bruket. Under 1950-talet skapades dock ett mindre industriområde utmed Dalhemsvägen, i samhällets
utkant. Här återfinns idag ett fåtal mindre industriföretag och en avfallsanläggning.

Sedan 1970 då Överums kommun överfördes till Västerviks kommun har ortens tillväxt varit begränsad.
Orten har alltid varit och är än idag starkt beroende av den dominerande bruksindustrin. Bruket som på
1970-talet var en av länets största industrier med över 1000 anställda, sysselsätter idag omkring 170
personer. Nedläggningen av gjuteriet 1980 innebar att 300 arbetstillfällen försvann. Brukets nedgång har
gett orten ett bostadsöverskott med rivningar som följd. Ortens två större flerfamiljhusområden, vid
Svedjebacken med fem hus från 1950-60- talet och Strömserumsområdet med fyra hus från sent 1960-
tal, är idag decimerat respektive helt utplånat. Utplanade markytor och någon asfalterad gångväg är det
enda som återstår.

Huvuddelen av vägnätet i samhället har tillkommit vartefter nya områden bebyggts, men det finns några
vägar med hög ålder som ännu följer sina gamla sträckningar. Svensbackevägen och Norralidsvägen
följer i stort gamla sträckningar. Björkvägen och Dalbovägen i övre Brukshagen följer delvis den gamla
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sträckningen av vägen mot Landsberg (Linköping) och som ersattes av Linköpingsvägen, väg 35, på
1930-talet. Uknavägen/Västra Edsvägen på östra sidan av Överumsån följer huvudsakligen en äldre
sträckning, men justerades något då järnvägsspåret byggdes om till normalspår. Många av de senare
anlagda vägarna har anpassats till topografin, men följer likväl en planlagd struktur. Många av
gatunamnen vittnar om ortens stora bruksindustri.

Inom huvudområdet finns det ett antal fornlämningar som ger ytterligare historisk tyngd åt miljön. På
höjden söder om bruksområdet kallad ”Stockholmskullen” finns ett förhistoriskt gravröse i form av en
stensättning som daterats till bronsålder/järnålder (L1955:1122 och L1955:1282). Lämningen anger att
platsen varit bebodd tidigt. I den norra sluttningen finns ett senare röjningsröse som tyder på att marken
varit uppodlad (L1955:1288). Intill Vallongatan ligger en väghållningssten (L1955:1402). Centralt i
Brukshagen, vid Spångbergsvägen, ligger en fyndplats där man hittat en yxa och yxämnen (L1955:1247).

Linköpingsvägen går rakt igenom samhället. På höger sida skymtar ett av
husen vid Piazzan.

 

Utmed Linköpingsvägen ligger flera flerbostadshus.

Ett av flera mindre flerbostadshus som ligger i samhällets centrala delar,
Masugnsgatan.

 

Överums första skola vid Övrelundsvägen, uppförd cirka 1900.
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Överums skola

 

Villa intill Linköpingsvägen med före detta konditori. I bakgrunden skymtar
ett av de två kvarvarande flerbostadshusen vid Svedjevägen.

Flerfamiljshus med butikslokal i bottenvåningen utmed Dalhemsvägen. I
bakgrunden ses Filadelfiakyrkan.

 

Två mindre flerfamiljshus utmed Övrelundsvägen med välbevarad karaktär.

Välbevarad, tidstypisk villa från 1940-talet utmed Tjustvägen.

 

I Norrlid norr om Brukshagen finns ett område med parhus uppförda på
1940-talet.
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I de yttre delarna av Brukshagen ligger radhus och mindre flerbostadshus
från 1960- och 1970-talet

 

På platsen låg tidigare ett område med flerbostadshus från 1960- talet,
Strömserum.

Vid Svedjevägen uppfördes ursprungligen fem flerbostadshus på 1950- och
1960-talet. Idag finns endast två av dessa kvar.

 

Från en höjd nordväst om bruksområdet har man vida utblickar över
samhället. Det dekorativt utformade smidesstaketet som omgärdar platsen
är den enda resten efter brukets nöjespark som tidigare låg på platsen.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H96 Överum för kulturmiljövården. Motivet till

riksintresset är den samlade bruksmiljön som, efter en ombyggnad på 1850-talet, utgör det
mest omfattande exemplet på det lokala stilidealet tjustempir. Järnbruket har präglat
utvecklingen av den väl terränganpassade och i stort småskaliga bebyggelsen i hela Överum
från 1700-talet och fram till nutid. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Överums herrgård har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
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värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Överums bruksmiljö är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt
intressanta industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av
Kalmar läns museum år 2009.
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Kärnområde bruksmiljön och Överumsgamla järnvägsstation
Överums socken

Kärnområdet bruksmiljön och Överums gamla järnvägsstation omfattar de äldre och yngre delarna av
Överums bruksområde, herrgården, kyrkomiljön inklusive kyrkogården samt miljön kring Överums gamla
järnvägsstation.

Västerviks finaste bruksort?

Vad som är finast och bäst är som alltid en smakfråga men Överum är utan tvekan till sin struktur den
tydligaste bruksorten i Västerviks kommun. Kring ett brukstorg låg ursprungligen en stor del av brukets
viktigaste verkstäder, ortens kyrka, arbetarbostäder och brukets herrgård. Många byggnader från den här
tiden finns kvar. Sedan mitten av 1800-talet är flera av dem putsade och målade i vitt med en och annan
dekorativ detalj i fasaden.  När Överums herrgård på 1840-talet genomgick en större renovering och
ombyggnad gjordes det i empirstil. För att binda ihop miljön lät den dåvarande bruksägaren ge övriga
bruksbyggnader samma stildrag. Runt om i Tjust finns flera byggnader i empirstil. Så många att man talar
om en Tjustempir. Eftersom Överum har så många byggnader som fick sitt utseende vid den tiden och i
empirstil betraktas bruksmiljön som ett av de främsta exemplen på Tjustempir.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Bruksorterna
Bruksmiljö med produktionsbyggnader, herrgård, kyrka, arbetarbostäder, brukstorget,
hammarsmedjan, arbetarbostäderna i Skarpens hage

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Herrgårdsbygden Överums herrgård uppförd på 1770-talet och nuvarande utseende från ombyggnad
1849-50 efter Per Axel Nyströms förslag.

Mötesplatser Kyrkan och kyrkogården, vägar, Överums gamla station

Byggnadstraditionen
Tjustempir, brukets putsade byggnader i klassicistisk stil, tidstypisk järnvägsstation,
arbetarbostäderna i Skarpens hage

Bruksorterna

Brukssamhället Överum har växt fram kring ett av landets mest betydelsefulla järnbruk som anlades på
platsen redan 1655. Järnbruket har präglat ortens utveckling och bebyggelse allt sedan det anlades fram
till nutid. Området med den gamla bruksmiljön utgör samhällets kärna och har ända sedan 1650-talet
präglat ortens utveckling. Bruksområdet är av stor betydelse för utpekandet av Överum som riksintresse
för kulturmiljövården. Det anses vara den tydligaste och bäst bevarade av de bruksorter som finns i
Västerviks kommun. I mitten av 1800-talet ställdes verksamheten på bruket om från kanoner och
kanonkulor till jordbruksredskap. Överums bruk utgör idag landets äldsta fabrik för lantbruksmaskiner och
än idag finns en aktiv produktion av plogar, såmaskiner och konstgödselspridare. Det gör att miljön
rymmer en blandning av äldre och moderna byggnader. Ur kulturhistorisk synpunkt är de äldre
byggnaderna viktigast. Kombinationen av gammalt och nytt blir dock också i sig ett värde eftersom det
visar på verksamhetens utveckling under olika perioder.

Omställningen till jordbruksredskap var lyckosam och under 1800-talet hade bruket stora framgångar.
Nybyggnationerna inom bruksområdet var omfattande, såväl av produktionsbyggnader som av
arbetarbostäder. Herrgårdsanläggningen restaurerades och alléer anlades. Det är denna bruksmiljö man
möts av än idag. I området ligger ännu produktionsbyggnader, brukskontor, kyrka, gamla arbetarbostäder
och herrgård samlade och bildar en helhet med vitputsade byggnader i strama former inordnade i en
medvetet utformad stadsplan. Brukstorget med kyrkan utgör miljöns centrala plats. Öster om brukstorget
ligger herrgården med två flygelbyggnader. Brukstorget inramas utmed Vallongatan och Bruksgatan av ett
flertal enhetligt utformade byggnader som visar att de tillhör bruksmiljön.

Till de äldsta bevarade industribyggnaderna inom bruket hör den gamla hammarsmedjan byggd 1856-59,
vid ån öster om järnvägen, vilken idag fungerar som bruksmuseum. Här finns bland annat en vattendriven
stångjärnshammare och en så kallad tyskhärd, som möjligen kan vara den enda i landet som är bevarad i
originalskick. I området finns även den tidigare trädgårdsmästar- och förmansbostaden ”Pavelund” som
sedan 1963 fungerar som hembygdsgård och ”Slakteriet”, ett äldre källarutrymme som användes som
järnlager och som byggdes på med ett bostadshus omkring 1900. I området ligger även den nedre
kraftstationen från 1916 som byggdes av Överums bruk. Byggnaden är ett unikt exempel på en tidig
betongbyggnad i utpräglad jugendstil. Byggnaden är helgjuten i armerad betong och en lång trätub från
åfåran ledde tidigare fram till byggnaden. Huvudprojektör för anläggningen var Qvist & Giers, Arboga.
Stationen var i drift fram till omkring 1950. Den nedre delen av tuben, som ledde in till kraftstationen, revs
1982. Strax norr om kraftstationen ligger ett bostadshus där den person som ansvarade för kraftstationen
bodde. De flesta av byggnaderna är mycket välhållna och bidrar till miljöns speciella karaktär.

Herrgårdsbygden
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Överums herrgård är en av de mest kända herrgårdarna i Tjust. Gårdens historia vävs samman med
järnbruket och dess ägare. Huvudbyggnaden uppfördes någon gång efter 1770 av den dåvarande ägaren
Johan David Steen. År 1816 köptes bruket av friherre Jan Carl Adelswärd. Adelswärd gjorde stora
insatser för brukets utveckling och såg också till att sätta ett tydligt avtryck i bruksherrgården. Gården och
bruket skulle bli änkesäte för friherrens hustru Maria Sleeman. Därför gjordes på 1840-talet en
omfattande ombyggnad av huvudbyggnaden och dess flyglar.

Mötesplatser

En bruksort som Överum har haft en stor inflyttning av människor. Hit har människor med efterfrågad
yrkeskompetens sökt sig men också de utan utbildning i jakt på arbete och en bättre framtid. Det var
människor från närområdet men även från orter längre bort. Hela samhället har i sig självt varit en
mötesplats. Det skapade ett samhälle som skilde sig från de traditionella sockencentrumen vid
kyrkplatserna i Tjust. Yrkestraditioner, levnadssätt och kunskap blandades och spreds. Samhällen som
Överum var ofta föregångare när det gällde nya idéer och företeelser.

Kyrkan har alltid varit en viktig mötesplats. I Överum ordnades den första kyrkolokalen vid Brukstorget
omkring 1825. Byggnaden användes därefter som skola, läkarmottagning och församlingshem. Den
flyttades till sin nuvarande plats, söder om Vallongatan, för att ge plats åt den nya kyrkan som stod klar
1872. Den nya kyrkan byggdes av dåvarande ägaren Adolph Stackelberg som var drivande i den
väckelserörelse som i slutet av 1800- talet drog fram över bland annat över norra Kalmar län.

Flera viktiga vägar möts i Överum och genom samhället går också järnvägen Tjustbanan. Hållplats finns
idag norr om bruksområdet utmed Västra Edsvägen. Den gamla stationen ligger sydost om
bruksområdet, utmed Linköpingsvägen.

Byggnadstraditionen

Den väl sammanhållna bruksmiljön med industribyggnader, herrgård, kyrka och arbetarbostäder förlagda
kring ett brukstorg utgör, efter en ombyggnad vid 1800-talets mitt, det mest omfattande exemplet på det
lokala stilidealet ”Tjustempir”.

Bruksherrgården med sina flyglar från 1700-talets slut genomgick på 1840-talet en omfattande
ombyggnad och renovering. Som arkitekt anlitades Axel Nyström och som byggmästare Jonas Jonsson.
Mangårdsbyggnadens brutna tak behölls men fasaderna fick en putsdekor och en framträdande
frontespis uppburen av pelare byggdes. Typisk för tiden är också den släta putsen avfärgad i vitt. Vid
samma tid fick flera av brukets byggnader nytt utseende i samma stil som herrgårdens byggnader. Det
ger de äldre byggnaderna i miljön ett enhetligt uttryck. Även nya tillskott i byggnadsbeståndet byggdes i
samma stil ända in på 1900-talet. Särskilt framträdande blir detta utmed Vallongatan och Bruksgatan.
Bebyggelsen har genomgått stora förändringar men behållit sitt klassicistiska uttryck. Under senare år har
flera byggnader utmed Vallongatan rivits dels på grund av skador i samband med en brand, dels på grund
av bristande underhåll av byggnaderna.

Den äldre kyrkobyggnaden har en liten takryttare och ett brutet tak klätt med shingel. Väggarna har en
slät puts med markerade hörn och de är avfärgade i vitt. Den nya kyrkan byggdes av masugnsslagg och
tegel i en nygotisk stil med en hög spira på tornet och spetsbågiga fönster- och dörröppningar. Kyrkan har
en lite grövre putsstruktur än flera andra byggnader men är avfärgad i samma vita kulör.
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I Skarpens hage norr om bruksområdet finns ett område med arbetarbostäder i form av nio enbostadshus
och två större dassbyggnader uppförda under tidigt 1800-tal. Området var avsett för de smeder som var
verksamma vid bruket. Bebyggelsen är enhetlig och ligger samlad utmed en gata. Husen är avsedda för
en familj och är i ett plan med inredd vindsvåning under sadeltak av rött tegel och en takkupa mot gatan.
Fasader är klädda med rödmålad locklistpanel. Tidigare fanns även ett flerfamiljshus i området, men det
är idag rivet.

I kärnområdets sydöstra del ligger Överums gamla järnvägsstation. Stationshuset är ett av relativt få
utmed linjen mellan Västervik och Åtvidaberg som var uppförda i tegel istället för trä. Huset har putsade
fasader och svart plåttak. Stilen är nyromansk med rundbågiga fönster en dekorativ puts, markerade
takfotstassar och dekor i gavelrösten.  Byggnaden är i gott skick och värdet förstärks av den relativt
kompletta miljön runt omkring med avträde, lokomotorstall och magasinsbyggnader.

Brukstorget sett från Masugnsvägen.

 

Bruksgatan med sin vitputsade bebyggelse.
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De gamla arbetarbostäderna utmed Vallgatan. De två byggnaderna längst
bort i bilden har rivits.

 

Hammarsmedjan

Den gamla trädgårdsmästarbostaden Pavelund.

 

Den nedre kraftstationen.
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Vattendriven kvarn utmed Kvarngatan.

 

Två av de sammanlagt nio före detta arbetabostäderna i Skarpens hage,
norr om bruksområdet.

I Skarpens hage låg tidigare även ett flerfamiljshus. Idag finns endast
uthuslängan kvar.

 

Överums stationshus ligger sydost om samhället.

I den gamla stationsmiljön finns ännu det gamla lokstallet och ett
godsmagasin bevarat.

 

Den nya hållplatsen vid järnvägen ligger i anslutning till bruksområdet.

671



Kärnområde Piazzan
Överums socken

Kärnområdet Piazzan omfattar torgmiljön i centrala Överum, ett mindre område med arbetarbostäder
samt den gamla prästgården. Miljön delas av Linköpingsvägen som går genom Överum.

Drömmen om Italien i Överum

År 1931 blev Överum egen kommun. Framtidstron var stark i bruksorten. Bruket gick bra och människor
flyttade till Överum. Det gamla brukstorget vid kyrkan började bli trångt för samhällets växande behov.
Man beslöt att satsa på något nytt. Ett par arkitekter från Stockholm fick i uppdrag att rita ett nytt torg för
Överum. Det blev Piazzan. Som en förlängning av det gamla brukstorget skulle det, bildligt och
bokstavligt, föra in Överum i det moderna 1900-talet. Kring det nya torget byggdes flerfamiljshus med
affärslokaler i bottenvåningen. Nytt kommunhus byggdes i den östra delen. Precis som en italiensk piazza
skulle torget i Överum vara centrum för handel och folkliv på orten. 

   Tjustbygden     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser Nya torget kallat Piazzan

Byggnadstraditionen
Prästgård från 1800-talet, arbetarbostäder från tidigt 1800-tal, centrumbebyggelse och
kommunhus från 1940-1950-talet.

Bruksorterna Arbetarbostäder, brukets framgång viktig faktor för samhällets utveckling.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Mötesplatser

Torget Piazzan i Överum är ett tydligt uttryck för den utveckling orten genomgick i mitten av 1900-talet.
Satsningen på den nya centrumbildningen visar på den ambition och framtidstro som fanns i Överum och
i Sverige vid den tiden. Platsen manifesterar också tidens planeringsideal. I Västerviks kommun är
Piazzan i Överum den enda plats i ett mindre samhälle som har en så medveten, ambitiös och tidstypisk
gestaltning.

Torget i Överum kallas Piazzan och tillkom vid mitten av 1950-talet som ett resultat av behovet av ett
större centrum. Vid denna tid hade Överums invånarantal ökat till 1700 invånare och det dåvarande
centrumet vid Brukstorget räckte inte till. Miljön kring Brukstorget ansågs dock ha så stora kulturhistoriska
värden att den borde bibehållas i befintligt utförande. Uppdraget att upprätta ett förslag på hur ortens
centrum skulle kunna utökas gick till arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman, Stockholm. I deras
förslag, som antogs 1955, presenterades en utökning av ortens centrum mot norr. Den breda
planteringen mellan Bruksgatan och Vallongatan föreslogs förlängas mot norr och genom en torgbildning
knytas samman med länsvägen. Kring det nya torget föreslogs den bebyggelse som behövdes för
centrumets utökning. På själva torgytan avsågs ingen trafik vara tillåten, utan varutransporter till butikerna
skulle ske från de servicegator som låg utanför bebyggelsen. I torget östra del, vilken utgjorde en
förlängning av Bruksgatan och Vallonsgatan, föreslogs ett nytt kommunkontor och ett brukshotell. Söder
om torget föreslogs en byggnad för hantverk och småindustri.

Förslaget kom i det stora hela att förverkligas. Piazzan stod klar 1956 och utgör en rumsbildning tydligt
präglad av de planeringsideal som gjort sig gällande på 1940- och 50-talet, där torget skulle vara den
största samlingsplatsen för orten. Kring torgytan ligger ett antal flerfamiljshus, som ursprungligen hade
butikslokaler i bottenvåningen. I fonden ligger Överums gamla kommunhus som stod klart 1957 och som
ersatte det tidigare kommunhuset vid Vallongatan. Gamla kommunhuset revs efter en brand 2006.
Ursprungligen låg även polisstationen i nya kommunhuset.

Piazzan kom att väcka stor uppmärksamhet hos samhällsplanerare och arkitekter. Man imponerades av
hur ett så pass litet samhälle kunde bygga en så fin och modern handelsplats med så många butiker. Här
har funnits färghandel, järnhandel, radiobutik, apotek, herrekipering, möbelaffär, ur och guld, barnkläder,
konditori, post, polis och två banker. Namnet Piazza är storslaget och för tankarna till ett italienskt stort,
öppet torg med handel och folkliv. År 2003 byggdes flera av de tidigare butikslokalerna om i bottenplan till
bostäder. Torgets ursprungliga uttryck har påverkats. Konsum, en pizzeria och två friseringar är vad som
finns kvar av kommers vid den en gång så uppmärksammade och omskrivna handelsplatsen.

Piazzan var tänkt som en naturlig förlängning av Brukstorget. Enligt den byggnadsplan som togs fram
avsåg man att en större plantering mellan Bruksgatan och Vallongatan skulle knyta samman de två
områdena. Planen genomfördes aldrig och uppförandet av äldreboendet Ekhamra 1968 och
vårdcentralen på 1980-talet har sedermera brutit mot denna tanke. Flera äldre arbetarbostäder har rivits.

Byggnadstraditionen

Inom kärnområdet finns en stor blandning av byggnader från 1800- och 1900-tal. Uttryck, material och
stildrag varierar stort utifrån vilken tid som byggnaden tillkommit. Det är främst den enhetligt framtagna
bebyggelsen från mitten av 1900-talet som utmärker området och som för sin tid har en hög arkitektonisk
kvalité.
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Byggnaderna kring Piazzan är byggda som flerfamiljshus med butikslokaler i botten. I några av husen har
butikslokalerna i senare tid omvandlats till bostäder. Husen har putsade fasader i ljusa kulörer och taken
är ofta belagda med tegel. Eftersom husen är byggda för att vara bostäder har de takkupor för att även
vindsvåningens lägenheter ska har bra ljusinsläpp. Butikerna i bottenvåningen har stora fönster och
markerade entrépartier.

Kommunhuset är en för 1950-talet påkostad byggnad med material av hög kvalité. Fasaderna är klädda
med gult tegel med sockeln klädd med skifferplattor. Sadeltaket är klätt med papp och de spetsiga
takkuporna täcks av koppaplåt. Idag används huset som hotell.

Norr om Piazzan, på motsatt sida av Bruksgatan ligger ett hotell byggt 1905. Bakom en tillbyggnad på
husets framsida och en del moderna material är huset relativt välbevarat med ljust putsad fasad. Det
drivs än idag som hotell.

Alldeles öster om hotellet ligger en rad med äldre byggnader som kallas för Rosendal, Gråbo och
Källarbyggningen. Husen är uppförda i timmer med rödmålad panel under tidigt 1800-tal som
arbetarbostäder åt anställda vid bruket. I Källarbyggningens källarvåning förekom handel och
ölutskänkning under 1800-talet. Byggnaderna fungerar idag som vandrarhem.

Strax sydost om piazzan, intill Linköpingsvägen, ligger ett ljust putsat hus som ursprungligen utgjorde
Överums kommuns ålderdomshem, byggt 1935. Mittemot ligger den gamla prästgården med två
flygelbyggnader. Huset är byggt på 1800-talet och flyttades till den här platsen under 1950-talet.
Prästgården låg tidigare i bruksmiljöns norra del, men då ett nytt gjuteri skulle byggas där fick
prästgården flyttas. Såväl mangårdsbyggnaden som flyglarna har fasader klädda med liggande panel
målad i gult. Hörnen markeras av dekorerade pilastrar. Parställda pilastrar av samma typ markerar också
ingångarna till samtliga byggnader. Som andra dekorativa detaljer är de målade vita. Pardörrarna är dock
blåa. Sadeltaken är belagda med rött tegel.

Bruksorterna

Arbetarbostäderna Rosendal, Gråbo och Källarbyggningen är en förlängning av bruksområdet. De utgör
en rest av de arbetarbostäder som byggdes under 1800-talet. Tillsammans utgör de en viktig del av
brukets historia och ger en bild av förhållandena för de anställda under olika tider.

Sen stora satsningen på Överums centrum i mitten av 1900-talet är dels en konsekvens av att Överum
1931 blivit egen kommun och folkbokföringssocken, dels ett uttryck för företaget Överums bruks
framgång under den här perioden. Bruket gav en stark ekonomisk grund att stå på för samhället som
gjorde utvecklingen möjlig.
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Överums centrum, torget Piazzan.

 

I fonden av torget ligger det tidstypiskt utformade före detta kommunhuset.

Hotellet ligger intill Piazzan, utmed Bruksgatan.

 

Byggnaden i korsningen Masugnsgata-Linköpingsvägen uppfördes som
ålderdomshem i mitten av 1930-talet.
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Den före detta prästgården låg tidigare intill bruksområdet, men flyttades till
den nuvarande platsen vid Linköpingsvägen på 1950- talet då det nya
stålgjuteriet uppfördes.

 

En frisör huserar i en av de lokaler intill torget där det fortfarande finns
verksamhet.
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Kärnområde Brukshagen
Överums socken

Kärnområdet Brukshagen omfattar delar av bostadsområdet Östralid öster om Linköpingsvägen samt
delar av bostadsområdet Brukshagen nordväst om Överums centrum och delar av bostadsområdet.
Merparten av det utpekade kärnområdet i Brukshagen ligger söder om Dalhemsvägen. Vallonen?

Drömmen om ett eget hem

I det utpekade kärnområdet Brukshagen ligger en del av Överums äldsta villabebyggelse. På 1920-1930-
talet ville man höja bostadsstandarden i hela Sverige. Många var fortfarande trångbodda och hade
varken toalett eller rinnande vatten i sin bostad. Redan under 1800-talet hade man skapat
egnahemsrörelsen, främst för jordbruksarbetare och småjordbrukare. Nu var det samhällenas tur. Med
hjälp av fördelaktiga lån skulle den som ville få hjälp att bygga ett eget hus till sin familj. De flesta städer
och samhällen har den här typen av områden från årtiondena under 1900-talets första hälft. I det
utpekade området Brukshagen finns flera välbevarade exempel på hur de här husen såg ut vid lite olika
tidpunkter. De berättar också tillsammans med bruksmiljön och Piazzan om Överums starka utveckling
vid den här tiden.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Villabebyggelse från 1930- och 1940-talen.

Bruksorterna
1900-talets arbetarbostäder, områdets framväxt är direkt kopplat till bruket och
samhällets utveckling i mitten av 1900-talet.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Mötesplatser Folkets hus kallat Vallonen

Byggnadstraditionen

Området utgör ett tidstypiskt villaområde och en viktig årsring i Överum historia. De utpekade delarna av
villaområdena har välbevarad villabebyggelse typisk för den tid då de tillkom. Här byggdes på 1930- och
1940- talende samhällets första egnahemsvillorna. Bebyggelsen visar på de utveckling som gjordes vid
den här tiden för att ge bättre bostadsstandard åt fler. Byggandet var fortfarande hantverksmässigt men
utvecklingen vad gäller material och formspråk hade ändå påverkat byggprocessen och gjort det billigare
för fler att bygga sitt eget hem. Systemet med egnahem gav fördelaktiga lån åt dem som ville bygga.

Området, som utgjordes av skogs- och betesmark, bedömdes ha lämpliga terrängförhållanden för
bebyggelse. Villaområdet är format efter en avstyckningsplan som togs fram i den nyblivna kommunen i
början av 1930-talet av lantmätare Georg Sundblad. De flesta husen är enfamiljshus, men det
förekommer även parhus, mindre flerfamiljshus och i ytterområdena även radhus (utanför kärnområdet).
Husen är påtagligt väl anpassade till terrängen. De äldsta husen präglas av tidens arkitekturideal, en
brytpunkt mellan 1920-talets klassicism med hus med symmetriska fasader, spröjsade fönster och brutna
tegeltäckta tak och 1930-talets funktionalism där husen har putsade fasader, flacka tak och stora
fönsterytor. Husen ligger på rad, indragna en bit från gatan, och omges ofta av stora, lummiga trädgårdar
med fruktträd, bärbuskar, planteringar och terrasseringar.

Området präglas av en tydlig planmässighet, där gatorna även om de tar stor hänsyn till terrängen, ändå
följer en slags struktur. Inom området finns flera ytor som på grund av terrängförhållandena eller för dess
vackra läge, redan på 1930-talet utlades som park, planteringar, som öppna platser eller som mindre
skogsavsnitt. I anslutning till Dalhemsgatan ligger en affärsfastighet som avsåg att försörja området med
livsmedel.

Bruksorterna

Områdets villabebyggelse är 1900-talets arbetarbostäder. I relation till de arbetarkaserner från 1800-talet
som finns inom kärnområdet bruksmiljön och kärnområdet Piazzan visar det på den utveckling inom
bostadsbyggande och boendestandard som skedde under 1900-talets första hälft.

Mötesplatser

I ett samhälle finns platser och byggnader som genom verksamheter varit betydelsefulla för människorna
som levt och verkat här. Inom kärnområdet finns Överums Folkets hus. Platsen har varit en viktig
nöjesplats för ortsborna.

Folkets hus Vallonen med omgivande park ritades av arkitekt Axel Grape och ligger intill Linköpingsvägen
i samhällets utkant. Den tidstypiskt utförda byggnaden (1955) har viktiga originalvärden och inrymmer
danshall med servering, inomhusscen och biograf samt en utomhusscen. Vallonen kom att ersätta den
äldre festplats med dansbana som låg på ”Stockholmskullen” söder om bruksmiljön och en samlingslokal
kallad ”Lusthuset” som låg på höjden ”Lusthuskullen” norr om Piazzan och ägdes av bruket. I folkparken
anordnades tidigare bland annat en årligen återkommande Karneval, danser, biovisningar, konserter och
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sommarfester, men idag används såväl den välbevarade byggnaden som parken sparsamt.

Fjällstedtsvägen, en av de tidigast bebyggda delarna i Brukshagen.

 

Flera av egnahemsvillorna i Brukshagen har ännu ursprungskaraktären
bevarad.

Parkområde i Brukshagen.

 

Egnahemsvillorna utmed Pionjärsgatan i Brukshagen uppfördes under tidigt
1930-tal.
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De två husen på Österlidsvägen i Österlid uppfördes av Konsum åt sina
anställda på 1940-talet.

 

Egnahemsområdena i Överum utmärks av småskalighet och påtaglig
anpassning till den kuperade terrängen.

Folkparken Vallonen med folkets hus ligger intill Linköpingsvägen i
samhällets norra utkant. Folkets hus-byggnaden erbjuder såväl inomhus-
som utomhusscen, biograf och danssalong.
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Huvudområde Ryvenäs
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1fvfrz.

Huvudområde Ryvenäs omfattar två uddar, en på norra och en på södra sidan av sjön Ryven.
Inom huvudområdet finns en äldre gårdsmiljö med en skiftande historia, rester av tegelbruk
samt en fornborg, samtliga anläggningar med omland.

Ryvenäs skog och jord viktiga tillgångar för Överums bruk

På ett näs eller en liten udde i sjön Ryven ligger gården Ryvenäs. Den ligger högt med utsikt
över sjön. Ryvenäs var en av de gårdar som tillhörde Överums bruk. Många av bruken hade
egna gårdar. Ibland var det tillgången på malmfyndigheter som lockade brukens ägare. Oftare
var det skogen eller jordbruket. Skogen var viktig för bruken för att få fram kol till masugnar
och smidesverkstäder. Man kunde också sysselsätta brukets anställda med skogsarbete om
tiderna för bruket var dåliga. På så sätt kunde man slippa avskeda folk. Jordbruken behövdes
för att producera livsmedel åt brukens anställda. På Ryvenäs finns inga malmfyndigheter. Det
var i stället tillgången på skog och ett jordbruk nära bruket som var viktiga. Här anlades också
ett tegelbruk som producerade en stor del av det tegel som användes för att bygga brukets
byggnader.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Kärnområde Ryvenäs (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Ryvenäs ligger i en kraftigt kuperad del av norra Tjust. Sjön Ryven är en långsmal
sprickdalssjö som ligger utsträckt från sydost till nordväst. Sjöns sidor är bitvis branta och stupar ner i
sjön. Landskapet har en vildmarkskaraktär. På andra sidan viken av den udde där gården Ryvenäs ligger
skvallrar namnet Trollbergen om att de stora skogarna uppfattats som otillgängliga och vilda. Området
domineras av tallskog med stråk av lövskog, framför allt vid kanten av sjön.

I området finns få registrerade fornlämningar. Mest framträdande är naturligtvis fornborgen Dacke skans
(L1955:1339) som beskrivs vidare i kärnområdesbeskrivningen. Fornborgarnas funktion är omdiskuterad
men troligen har de inte varit permanenta boplatser. Söder om fornborgen finns två registreringar i
Fornsök som har samma uppgifter. Det är gravar markerad av sten/block eller stenkrets/stenrad
(L1955:334 eller L1955:335). Idag kan man inte hitta någon lämning på platsen som motsvarar den här
beskrivningen. Nedanför fornborgen finns torpet Betala. Tidigare låg här ytterligare ett torp kallat Borgen
av vilket det idag bara återstår grundrester.

Den första skriftliga noteringen om Ryvenäs i källmaterialet är från 1486. Enligt noteringen har en Ingils i
Ryvenäs sålt jord i Baldersrum i Gamleby socken. I Smålands handlingar från 1500-talet är Ryvenäs
antecknat som ett frälsehemman som tillhörde Erik Jönsson Rosenstråle. På 1560-talet sägs gården ha
åker till en tunna, äng till två lass hö, gott mulbete och utrymme, god timmerskog, ollonskog till två svin
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samt något fiskevatten till gädda, abborre och mört. Gården Ryvenäs kom att hamna i Överums bruks
ägo. När det hände är oklart men bruket ägde gården under 1700-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden
med flyglar ska ha byggts under 1700-talet.

År 1818 upprättades en karta över Ryvenäs ägor. Förutom huvudgården fanns på ägorna två torp som
motsvarar lägena för dagens Pettersborg, vid den här tiden kallat för Stenholms torp, och Lottorpet.
Gårdens åkermark fanns i anslutning till de här tre lägena. Här fanns också ängar och beteshagar. I ett
stråk nordost från Ryvenäs gård låg ett större område med betesmarker och en del ängar.

På kartan är mangården med sina flyglar utritad. Lite nordost om mangården låg en samling
ekonomibyggnader placerade i u-form. Mellan mangården och ladugården låg en liten åker som kallades
för jordpäronlyckan. Man har alltså redan 1818 odlat potatis på Ryvenäs. Sydost om mangården ligger en
stor trädgårdsanläggning utritad. Enligt kartans beskrivning fanns det i trädgården goda fruktträd och
jordland.

Väster om gården, vid Ryvens strand, låg vid den här tiden ett tegelbruk. Uppgifter säger att det anlades
1824 men anläggningen finns alltså utmärkt redan 1818 och ska också finnas omnämnd i en
bouppteckning från 1812. Enligt kartans beskrivning tillverkades här både tak- och murtegel. Tegelbruket
ska främst ha producerat tegel för Överums bruk men i beskrivningen sägs att man då producerade mer
än vad som behövdes för eget bruk vilket får tolkas som att man sålt till utomstående.

År 1816 köptes Överums bruk av friherre Jan Carl Adelswärd. Han räknades vid den här tiden som en av
Sveriges rikaste personer. Ryvenäs var en av de gårdar som följde med i det köpet. Friherren var känd
för att göra som han själv ville och för sitt vidlyftiga kärleksliv. År 1818 gifte han sig dock med den mer än
20 år yngre grenadjärdottern Maria Sleman som arbetat som spolflicka på väveriet på godset Adelsnäs
som friherre Adelsvärd ägde. Överum med underlydande gårdar kom att bli änkesäte för friherrinnan.
Genom giftermålet kom inte bara Maria att få ett nytt liv. Flera av hennes släktingar fick fördelaktiga
anställningar bland annat på Överum. Friherrinnans flyttade han till Ryvenäs med sin familj och blev
inspektor där fram till 1850. Då tog sonen och sjökaptenen Enok Sleman över fram till 1860. Även namnet
Gobom som figurerar i husförhörslängden för Ryvenäs är kopplat till familjen Sleman. En av friherrinnans
systrar var gift Gobom.

Ryvenäs fortsatte att vara i Överums bruks ägo. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var
gården utarrenderad. Omkring 1930 upphörde arrendet och gården ska istället ha drivits direkt under
bruket som en fårfarm med 200 får. Under 1930-talet användes mangårdsbyggnaderna under en tid som
ålderdomshem.

År 1943 köptes Överum av Facit AB med huvudkontor i Åtvidaberg. Trettio år senare, 1973, köptes Facit
av Electrolux. Den nya ägaren valde att sälja ifrån skogs- och jordbruksfastigheter under de närmaste
åren efter köpet. Det blev skogsföretaget Holmen som köpte Överums mark och som än idag är ägare.
Men för gårdsmiljön och dess byggnader fanns ett stort engagemang på bruket. Genom bildandet av en
stiftelse fick de lokala fackföreningarna och kommunen ta över Ryvenäs. Stiftelsen driver än idag
Ryvenäs. Här finns badplats, fotbollsplan och festplats. Mangårdsbyggnaderna kan hyras för konferenser
och fester med möjlighet till övernattning. Sommartid flyttar fritidsgården i Överum sin verksamhet hit.

På den ekonomiska kartan från 1945 finns en bebyggd plats med namnet Tjärfabriken norr om Ryvenäs.
Under en period fanns här ett tjärkokeri. Hur länge verksamheten bedrevs är okänt. Idag finns ett torp på
platsen men inga spår av verksamheten.
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Infarten till Ryvenäs gård.

 

Vy över sjön Ryven mot sydost.

Karta över Ryvenäs från 1818. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet
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Skydd och riktlinjer

1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och
vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.
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Kärnområde Ryvenäs
Överums socken

Kärnområdet Ryvenäs omfattar de koncentrerade miljöerna kring gården Ryvenäs och Dacke skans.

På ömse sidor av Ryven

Ryvenäs gård och fornborgen Dacke skans ligger mittemot varandra på varsin sida av den långsmala
sjön Ryven. Just här gör utskjutande uddar att sjön smalnar till ett trångt sund. Fornborgen är troligen från
bronsåldern eller äldre järnåldern och gården Ryvenäs från medeltiden. Om inte tiden hade skilt dem åt
skulle man ha kunnat tro att de tillsammans bevakat sundet. Men borgen hade raserats före medeltiden
så Nils Dacke som levde på 1500- talet kan inte ha använt sig av den. Man vet inte när Överums bruk
blev ägare till Ryvenäs, men ägandet bestod fram till 1973 då marken såldes. Gården tillhör i dag en
stiftelse som drivs av bland annat lokala fackföreningar. Den används som festplats och sommartid även
som fritidsgård för barnen i Överum.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Gårdsmiljön med byggnader typiska för det sena 1700-talet.

Det förhistoriska landskapet Fornborg typisk för bronsålder/äldre järnålder.

Byggnadstraditionen

Klass 3

©Lantmäteriet
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Ryvenäs är en större gård med ett byggnadsbestånd typiskt för en gård av den här storleken. I miljön
finns också ruinen efter ett tegelbruk.

Gårdsläget vid Ryvenäs har som tidigare beskrivits anor sedan medeltiden. Mangården fick sin
nuvarande bebyggelse under 1700-talet. Både huvudbyggnaden och de två flyglarna är idag putsade och
avfärgade i vitt med blåa snickerier. Huvudbyggnaden har ett brutet tak medan flyglarna har tälttak.
Samtliga tak är belagda med tvåkupigt betongtegel. Kring huvudbyggnaden finns en större trädgård men
av den anlagda trädgård med odlingar som fanns här då kartan från 1818 ritades finns inget i dag kvar.
På den ekonomiska kartan från 1945 är delar av området markerat som fruktträdgård och av denna finns
några få rester kvar idag. En stor del av trädgården söder om huvudbyggnaden har gjorts om till festplats
med en liten scen. Gården används än idag av överumsborna och bland annat har man här ortens
midsommarfirande.

I gårdsmiljön finns också en ladugård som troligen är byggd kring sekelskiftet 1900, ett mindre
bostadshus och en liten timrad bod. Samtliga byggnader är av trä och målade med röd slamfärg och
snickerier i vitt. Boden och bostadshuset har tak belagt med betongtegel medan ladugården har lertegel.
Väster om gårdsmiljön ligger resterna av tegelbruket. Verksamheten pågick under stora delar av 1800-
talet men 1911 revs bruket. Idag återstår delar av väggarna av huggen granit.

Det förhistoriska landskapet

Fornborgen Dacke skans utgör ett fint exempel på den här typen av lämningar som är relativt vanliga i
Västerviks kommun. I förhållande till flera andra fornborgar är Dacke skans relativt tillgänglig för
besökare.

Dacke skans (L1955:1339) är en av 45 kända fornborgar i Västerviks kommun. Den här typen av
anläggningar byggdes från bronsåldern till och med järnåldern med en topp under folkvandringstid, cirka
400-550 efter Kristus. De ligger högt placerade i landskapet med god utsikt över omgivningarna. Toppen
av höjdläget omges av en mur men när man byggt dem har man ofta utnyttjat en brant sluttning på
höjden där man inte har behövt bygga något murverk. Så här har också fornborgen vid Dacke skans
byggts. Det finns flera teorier om varför de byggdes. Man tänker naturligtvis på försvar och en
tillflyktsplats för dem som bodde i närområdet. Kan de varit platser varifrån man kontrollerade handel och
trafik eftersom de ofta ligger vid gamla färdvägar? Kan de ha utgjort en demonstration av makt, världslig
eller religiös? Kan de ha varit delar av ett kommunikationssystem med vårdkasar som användes för att
signalera om fara hotade? Namnet Dacke skans härrör från traditionen att Nils Dacke ska ha använt
borgen i sitt uppror mot Gustav Vasa. Vid den tiden, 1540-talet, var borgen sedan länge raserad. Idag
återstår en relativt väl sammanhållen stenvall.
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Mangården vid Ryvenäs.

 

Mangården från öster med en av flyglarna förgrunden.

Ladugården

 

Delar av åkermarken är idag fotbollsplan.

Resterna av tegelbruket.

 

Resterna av torpet Borgen nedan för fornborgen Dacke skans.
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Delar av muren kring fornborgen (L1955:1339).

 

Badplatsen vid Ryvenäs.

Festplatsen vid Ryvenäs.

 

Fornborgens läge högts upp på en udde i sjön Ryven.
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Huvudområde Södra Tjust Skärgård
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/14eC1D0.

Huvudområde Södra skärgården omfatta skärgårdslandskapet utanför Västrum i söder upp till
farleden in mot Västervik. Inom området finns fem kärnområden på fem olika öar - Västra
Eknö, Händelöp, Idö, Marsö och Nävelsö.

Skärgårdens öar i Södra Tjust

Tjusts skärgård sträcker sig från Misterhults socken i Oskarshamns kommun, utmed hela
Västerviks kommun och vidare in i Östergötland. Där får skärgården namn av orter som Gryt
och Sankt Anna. Söder om Västervik finns visserligen några få, större öar – men det är de
många små, ofta obebodda, öarna som utmärker den här delen av skärgården. Flera stora
havsvikar skär in i landet och man upplever det öppna havet som nära. Den största och
viktigaste viken är Verkebäcksviken. Längst i söder, innanför flera skyddande öar, ligger
Gåsfjärden som är vattenvägen in till Blankaholm där länets största och modernaste sågverk
en gång låg. De bebodda öarna har skärgårdens typiska bebyggelsestruktur med båtsen och
sjöbodar vid vattnet, mangårdsbyggnader i ett stråk ovanför hamnbebyggelsen och de större
ekonomibyggnaderna längst bort, närmast jordbruksmarken.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:

Kärnområde Händelöp (link available only in online story)

Kärnområde Idö (link available only in online story)

Kärnområde Marsö (link available only in online story)

Kärnområde Nävelsö (link available only in online story)

Kärnområde Västra Eknö (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Skärgården söder om Västervik är, liksom den norra delen, ett flikigt landskap med vikar som tränger
djupt in i sprickdalarna. Landskapet är orienterat i nordvästlig-sydostlig riktning men när det gäller öarna i
den södra skärgården är det draget inte lika framträdande som i den norra skärgården. När inlandsisen
började smälta av höjde sig skärgårdens öar ur havet. Jämfört med öarna norr om Västervik är den södra
skärgårdens öar magrare. Alla öarna är beväxta med tallskog och lövskog med stort inslag av ek. Med
undantag av Västra Eknö har det inte bedrivits jordbruk i någon större omfattning. Andelen odlingsbar
mark har varit så liten att det endast handlat om att hålla några kor, grisar, får och/eller getter för
husbehov. Även odlingarna har främst varit för husbehov. Den dominerande näringen har istället varit
fiske.

Samtliga öar är fattiga på fornlämningar. Inom huvudområdet finns dock en del registrerade rösen och
stensättningar, troligen från brons- eller järnålder. Det finns flera lämningar av husgrunder och tomtningar
samt registrerade platser för sjömärken och förlisningar. Dateringarna är osäkra och kan vara allt från
medeltid till 1800-tal. Tidpunkten för när olika öar fått en fast befolkning har varierat utifrån vilka
förutsättningar som funnits. En del öar har av naturliga skäl aldrig fått några bofasta. I den södra
skärgården, i synnerhet öster och söder om Eknö finns många mindre öar och holmar som helt enkelt
varit för små för att få någon bosättning. De större öarna som fått en fast bebyggelse verkar ha befolkats
under sen medeltid, efter den medeltida agrarkrisen. I Det medeltida Sverige omtalas Idö redan 1426
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som ett frälsehemman medan de fyra andra öarna inom huvudområdet Södra skärgården är etablerade
kronohemman på 1560-talet.

Trots att tillgången på odlingsbar jord är mycket begränsad upplever samtliga fem öar en stark
befolkningsutveckling under 1700- och framför allt 1800-talet. Anledningen är det gynnsamma fisket och
det blir under den här tiden tydligt vilken betydelse näringen haft. Fisket gör att öarnas gårdar genomgår
hemmansklyvning och i viss mån också skiften likt andra gårdar under den här perioden. Man har också
kunnat friköpa sina gårdar till så kallade kronoskattehemman.

Under det tidiga 1900-talet ökar fiskets betydelse än mera. Den tekniska utvecklingen hjälper till med
större och bättre båtar, motorer och modernare fiskeredskap. Största andelen yrkesfiskare fanns på
öarna under 1930-1940-talen. Inte minst under krigsåren i början av 1940-talet när behovet av en
inhemsk livsmedelsproduktion var avgörande blomstrade skärgårdsfisket. Därefter började nedgången.
Idag finns ett fåtal yrkesfiskare kvar på varje ö. Jordbruket har också övergivits med undantag för Västra
Eknö där man fortfarande håller betesdjur för att hålla landskapet öppet.

Under 1900-talet har öarna avfolkats och på var och en av de fem öarna finns idag ett fåtal
permanentboende. Under sommarmånaderna ökar dock öarnas befolkning drastiskt när sommargästerna
kommer ut i skärgården, i synnerhet på Idö. 1962 fick Händelöp broförbindelse med fastlandet medan
övriga fyra öar kräver båttransport för att nås.

Viktiga karaktärsbyggnader för skärgården är naturligtvis sjöbodar/båthus. I Södra skärgården, liksom i
den Norra, förekommer främst båthus av Tjusttyp, också kallade för ”båtse”. Det är en bod som
kombinerar sjöboden och båthuset. I boddelen förvaras redskapen och under det utskjutande taket kan
båten ligga skyddad. Tjustbodarna är byggda med taknocken vinkelrätt mot strandlinjen. Dessa båtsen
kan ha utskjutande tak på ena långsidan eller på båda. De äldsta bodarna är knuttimrade medan yngre är
byggda i skiftesverksteknik. De mest utsatta sidorna har ofta klätts med panel.

Norra hamnen på Händelöp. Här har några av Södra skärgårdens fiskare
sin hemmahamn.

 

Vy från Marsö mot sydost. Typiska obebodda små öar och holmar inom
huvudområdet. Till vänster i bild syns den lite större Likholmen.
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Flygfoto över Västra Eknö från 1935. Källa: Kalmar läns museums
samlingar.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet på Nävelsö och Västra Eknö är värderat som klass 3 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Händelöp
Västrums socken

Kärnområdet Händelöp utgörs av Händelöps by med hamn.

Med bro till fastlandet

På många öar i Tjust skärgård bor det i dag inte många året runt. De flesta bostadshus används bara
några korta sommarveckor. Men på Händelöp är det annorlunda. Sedan 1962 har ön broförbindelse med
fastlandet. Det har gjort att man till och med har byggt nya bostäder på
ön. Här finns ett gammalt glo, en väl skyddad vik på öns norra sida. Viken kantas av bryggor, båtsen och
sjöbodar byggda under 1900-talet. Längst in i viken, en bit in på land, ligger bostadshusen omgivna av
små bodar och skjul. En typisk byggnad för Händelöp är de långa, låga bodar med pulpettak som rymt
vedbod, dass och snickarbod. De påminner om de bodar man ibland fortfarande kan hitta på bakgårdar i
kvarter med äldre stadsbebyggelse. På Händelöp har det, liksom på andra öar, funnits ett livaktigt
jordbruk. I dag är det borta och endast ett fåtal ladugårdar och logar finns kvar.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården Kombination av fiske och jordbruk för självhushållning.

Byggnadstraditionen
Bebyggelsens för skärgården typiska uppdelning med sjöbodar och båtsen närmast
vattnet och därefter mangårdar och ladugårdar. En särpräglad byggnadstyp för ön är de
långa bodarna som ursprungligen rymde vedbod, dass och snickarbod.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

De boende på Händelöp har framför allt försörjt sig genom fiske men på ön har också funnits ett
begränsat jordbruk för självhushåll.

Troligen har Händelöp varit bas för säsongsfiske under förhistorisk tid men spår av detta saknas. Här
finns inte heller några spår av medeltida tomtning. Det första skriftliga belägget för en fastbosättning på
ön är från 1544. Då fanns ett kronohemman. 1560 har hemmanet äng till sex lass hö, ollonskog till fyra
svin, gott fiskevatten till allehanda fisk, tre notvarpar, fem hommestånd och god säljakt.

År 1677 plundrades Västervik av danska trupper och efter det var Händelöp en av de öar som också
härjades. Bebyggelsen brändes och boskapen stals. De boende på ön som vid den tiden verkar ha varit
två familjer fick lämna ön under ett år innan man hade lyckats återställa gårdarna. Tiden efter den här
händelsen verkar dock ha blivit gynnsam. 1719 kan de tre brukarna av hemmanet skatteköpa det och blir
alltså självägande. 1821 genomfördes storskifte. Då fanns åtta brukare på hemmanet. Kartan som
upprättades visar att åkermarken var koncentrerad till öns mellersta och västra delar. Man odlade en del
spannmål och på utdikad mossmark potatis när denna slog igenom som gröda. Det var
boskapsuppfödningen som var viktig för öns boende. Det fanns nästan 10 gånger mer äng än åker.
Därutöver var fisket öbornas viktigaste försörjning. På 1880-talet fanns 16 fiskare på ön. I Västerviks
skärgård fanns fler bara på Hasselö och Östra Eknö. Ålfisket dominerade på Händelöp vid den här tiden.

På den ekonomiska kartan från 1940-talet ser man fortfarande ett flertal små åkrar utspridda över i stort
sett hela ön. Men självhushållningens tid är förbi efter andra världskriget och därefter kommer fisket att bli
den dominerande näringen på ön. Strömmingsfisket blev allt viktigare tillsammans med ålfisket. 1952
byggs den nya hamnen vid Huvudet på öns östra sida. Här kunde de nya moderna trålarna lägga till och
här ifrån fick man snabb tillgång till öppet hav. Hamnen försågs med en modern betongkaj och elektricitet.
1961 fanns 30 fiskare som hade Händelöp som hemmahamn. På 1980-talet blev torskfisket det viktigaste
för ön. Lax fiskade utanför Polen, Estland och Gotland.

År 1962 byggs broförbindelse mellan Händelöp och fastlandet. När fiskets betydelse minskade gjorde
bron det möjligt för öborna att bo kvar och pendla till arbeten inne i Västervik. Händelöp har därför idag en
större bofast befolkning än många andra öar i skärgården. Sommartid utökas befolkningen ytterligare.

Byggnadstraditionen

Händelöp utmärks av en tättbebyggd hamnmiljö med byggnader från olika tider samlade. Skärgårdens
traditionella ordning av bebyggelsen med båtsen vid hamnen följda av mangårdar och ladugårdar är
fortfarande avläsbar även om det idag inte finns många ladugårdar kvar. Händelöp har genom sin
landförbindelse en större permanent befolkning än de flesta andra öar. Eftersom många bor på Händelöp
har byns bebyggelse förändrats och moderniserat i högre utsträckning än vad som är vanligt i
skärgårdens byar. Flera av husen har fått nya material såsom träpanel på traditionellt putsade
byggnadstyper, eternit, tegelimiterande plåttak och moderna fönster. Trots detta utgör byn med sitt gytter
av byggnader en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Händelöps gamla hamn är en vik kantad av båtsen och sjöbodar. Det märks tydligt att Händelöp är en
miljö där tiden inte har stannat. Båtsen och sjöbodar har kontinuerligt moderniserats och anpassats
antigen för fiske eller fritidsbåtar. Den smala viken skapar ett tätt gytter mellan bodarna och bryggorna.
Båtsen och bodar har brädpanel målad med röd slamfärg och taken är idag belagda med svart,
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korrugerad plåt.

I anslutning till hamnen finns ett skikt av långa bodar. De påminner närmast om stadsgårdarnas uthus på
innergårdarna bakom bostadshusen. På Händelöp rymde ursprungligen dessa bodar vedbod, dass och
snickarbod. Bodar av den här typen är ovanliga i skärgårdens bebyggelse och alltså ett särdrag för
Händelöp. Liksom hamnens bebyggelse är träpanelen målad med röd slamfärg och pulpettaken är
belagda med svart korrugerad plåt.

En bit ovanför hamnen ligger mangårdarna. Även här ligger bebyggelsen tätt. De äldsta och minsta
bostadshusen ligger närmast hamnen och därefter växer bostadsbebyggelsen ut med flera olika typer av
byggnader som speglar sin tid. Här finns de för skärgården typiska 11⁄2 plan husen men också exempel
på funkis och 1940-1950-talets småhusbebyggelse. Den stilmässiga blandningen visar på hur Händelöp
har fortsatt att växa och förändras under 1900-talet. Idag är nästan samtliga bostadshus klädda med
locklistpanel, även de ursprungligen putsade funkislådorna. Undantag, där de putsade fasaderna
bevarats, förekommer dock. Träpanelerna är ofta målade i rött med vita snickerier men några är också
målade med gul oljefärg. Ett av husen har kvar sin för 1950-talet mycket moderna fasadbeklädnad av
eternit. Äldre byggnader har sadeltak men den modernare bebyggelsen har helvalmade tak eller tälttak.
De flesta taken är belagda med rött tvåkupigt lertegel men det finns också med röd plåtimiterande plåt.

Sydost om hamnen, bortom bostadshusen, låg ladugårdarna. Idag finns endast få av dessa kvar. De har
byggts om för annan verksamhet.

Bland öns byggnader finns också några gemensamma byggnader. 1924 byggde man skola på ön. Den
kommer att vara i drift fram till 1958. Frikyrkorörelsen var verksam på ön i form av Östra Smålands
missionsförening som byggde missionshus 1909. Den byggnaden är sedan 1999 öns bygdegård.

När bron stod klar 1962 byggdes också väg till hamnen vid Huvudet (utanför kärnområdet) och infartsväg
till byn. Utmed denna senare byväg har under senare årtionden en modern villabebyggelse tillkommit.

Inom kärnområdet finns tre registrerade övriga kulturhistoriska lämningar. Samtliga ligger på Stomsö,
nordväst om Händelöps hamn. De är alla sentida lämningar, utan säkra dateringar, i form av en husgrund
(L1955: 746), en hamnanläggning (L1955:747) och en förtöjningsanordning (L1955:780). De tre
lämningarna bidrar till förståelsen av hur fiske och sjöfart är en del av områdets historia.
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Vy över den inre delen av Händelöps hamn.

 

Vy över de yttre delarna av Händelöps hamn med bron till fastlandet i
fonden.

Gräns mellan hamnens bebyggelse och mangårdarna.

 

Ett exempel på Händelöps långa bodar.

Några av byns bostadshus. Funkisvillan klädd med rödmålad träpanel
byggdes 1945.

 

Bostadshus av olika ålder.
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Välbevarad villa byggd 1934 en bit sydost om byns kärna.

 

En av få bevarade äldre ekonomibyggnader som minner om jordbruket på
ön.

703



Kärnområde Idö
Västrums socken

Kärnområdet Idö omfattar det gamla byläget, lotsutkiken samt odlingslandskapet vid Oppre och Nedre
Sundshagen.

Södra skärgårdens stora lotsstation

Idö är en lite större ö som ligger längst ut mot havet i inloppet till Västerviks hamn. Redan på 1600-talet
blev Idö den viktigaste lotsstationen i södra delen av Tjust skärgård. På 1890-talet byggdes den nya
lotshamnen vid Stånguddssundet. I dag kan man ana spåren av den verksamhet som fanns här i form av
järnvägsspår för att transportera material. Lite norr om hamnen, vid Laxvarpsviken, ligger lotsutkiken. Den
byggdes på 1920-talet men fick sitt nuvarande utseende 1950. Nära lotsutkiken finns också lotsbostaden
kvar. Idö var viktig som lotsstation långt in på 1900-talet då ny teknik övertog lotsarnas roll. På Idö
kombinerade skärgårdsbor jordbruk och fiske. I byn norr om lotsutkiken ligger en samlad bebyggelse med
skärgårdens typiska bebyggelsestruktur. Båtsen och sjöbodar är av varierande ålder medan
bostadshusen främst är från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Ett av husen byggdes 1923
som skola för barn från ön och grannöar. Väster om lotsutkiken, i kanten av några av öns åkrar, ligger
resterna av jordkällare som vittnar om att potatisodling har varit viktig för Idöborna.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar Lotsstationen och hamnmiljöerna berättar om Idös historia.

Den brukade skärgården Kombination av fiske och jordbruk för självhushållning.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Byggnadstraditionen
Bebyggelsestruktur typisk för en skärgårdsby i Tjusts skärgård med fiskebodar,
mangårdsbyggnader och ladugårdar i nämnd ordning. Lotsverkets byggnader med
karaktäristiska detaljer som panelens utformning.

Sjöfart och kustnäringar

Idö har en lång historia som en av Tjusts skärgårds viktigaste lotsplatser.

Förbi Idö, genom Idösund, går segelleden inomskärs. Under medeltiden hade lotsningen ordnats av
skärgårdsbefolkningen. När Gustav Vasa blev kung på 1520-talet fick lotsningen mer ordnade former, i
synnerhet för kronans fartyg. Idö kom att bli huvudort för lotsning i den södra delen av Tjust skärgård
under 1600-talet. Det fortsatte man att vara under 1700- och 1800-talet.

På 1890-talet satsade Lotsverket på Idö och byggde bostäder åt sin personal. Nu uppstod ett nytt
bebyggelseläge vid öns södra del. Vid Stånguddssundet byggdes ny lotshamn och vid Laxvarpsviken
byggdes lotsutkik. Den lotsutkik som finns idag byggdes på 1920-talet men fick sitt nuvarande utseende
omkring 1950 då det kompletterades med utsiktstornet.

År 1986 lades lotsstationen på Idö ner. Med ny teknik behövdes inte längre personal på plats. Kvar finns
några av de byggnader som påminner om öns betydelse för sjöfarten.

Den brukade skärgården

Idö har den typiska blandningen av fiske och jordbruk som många av öarna i Tjust skärgård kan uppvisa.

Ön var omgiven av fiskrika vatten och framför allt ål- och strömmingsfisket har varit mycket viktigt. Man
har även fiskat torsk och fjällfisk vid Idö. År 1880 bodde 20 fiskare på Idö och man hade 15 båtar och ett
80-tal ålhommor. Eftersom man hade nära in till Västervik kunde fisken levereras färsk och behövde inte
saltas eller torkas.

Fisket behöll sin starka roll under en stor dela av 1900-talet. Större moderna båtar och moderna
fiskeredskap gjorde att fångsterna ökade. Under ett par årtionden 1950-1970 fanns en konservfabrik på
Idö som främst konserverade ål. År 1961 fanns fortfarande sex fiskare och nio binäringsfiskare. Även idag
finns fiskare som har Idö som hemmahamn men antalet aktiva har som på andra öar minskat.

Jordbrukets förutsättningar har varit begränsade. Det har främst handlat om att odla och hålla djur för
husbehov. Den äldsta bevarade kartan över Idö är från år 1700. På kartan är två gårdsbyggnader inritade
tillsammans med tre sjöbodar. Kring öns norra och östra sida finns flera ålhommor markerade. Kartan
visar att ön är bergig men på några platser är ängsmark markerad och i några av ängarna står också
angivet åker. Kanske rör det sig om så kallade ”lindor”, små åkrar i ängsmarken som brukades under
några år och därefter lades i träda en tid.

En ny karta över ön ritades på 1820-talet. Man genomförde inget skifte utan delade istället ön i två delar
och var och en av de två gårdarna fick en halva av ön. Bebyggelsen var nu delad i två närliggande lägen
på öns östra sida med koppling till var sitt glo. Åker och äng som på kartan från år 1700 var spridd över
ön var nu samlade till den södra delen. Bevarade stenmurar och rester av potatiskällare vid
Sundshagarna visar på att just potatisodlingen varit viktig på ön. Jordbruket på ön ska ha upphört i mitten
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av 1900-talet.

Under senare årtionden har turismen blivit en viktig näring på Idö och idag finns restaurang,
uthyrningsstugor och turverksamhet på ön.

Byggnadstraditionen

Inom kärnområdet finns två bymiljöer. Fiskebyn har drag av den typiska skärgårdsbyns struktur men med
ett tydligt drag av modernisering under 1900-talet. Lotsverksamheten är koncentrerad till lotsbyn på öns
södra del. Verksamheten är en viktig del av öns historia.

Det första kända skriftliga belägget för Idö är från 1426. Såväl Idö som en plats som kallas Idökroka på
grannön Krokö tillhörde då Fågelviksgodset. Det gamla byläget har två glon. Enligt äldre kartor är det
södra det äldsta. Vid båda glona finns idag äldre båtsen av tjusttyp men flera bodar är också av
modernare typ för större fiskebåtar. Bodarna är genomgående målade med röd slamfärg. De äldre
bodarna har tak belagda med enkupigt tegel medan de modernare har korrugerad plåt. Bebyggelsen i
fiskebyn har tillkommit under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början. Här finns mindre bostadshus
i 1- 11⁄2 våningar men också några större bostadshus i 11⁄2-2 våningar. Flera byggnader har fasader
klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg eller vit oljefärg. Några av husen har under 1900-talet
klätts med modernare fasadmaterial, främst eternit. Taken är ofta belagda med rött tvåkupigt lertegel men
även bandplåt och korrugerad plåt förekommer liksom tegelimiterande plåt.

I byns utkant ligger ladugårdarna. Även de är målade med röd slamfärg. Några av de äldre har tak
belagda med enkupigt lertegel men det förekommer också modernare material som eternit och röd,
korrugerad plåt.

I det södra byläget ligger lotsutkiken som byggdes på 1920-talet. Den kompletterades med ett utsiktstorn
och byggdes om i funkisstil omkring 1950. Huset är målat i vitt och har tak belagt med grön bandplåt.
Söder om lotsutkiken ligger personalens bostäder byggda kring sekelskiftet 1900. Fasaderna på såväl
bostadshus som mindre ekonomibyggnader är klädda med nedtill spetssågad panel som är typisk för
lotsverkets byggnader. Personalens bostäder var tidigare målade i rött men är nu vita.

Som lotsplats var Idö viktig och hit förlades skola 1892. Då fanns här åtta skolbarn. 1923 byggde man ett
nytt skolhus i det gamla byläget. Huset är klätt med locklistpanel målad med röd slamfärg och snickerier
är målade med vit oljefärg. Det brutna taket är typiskt för tidens nationalromantiska stil. Idag är taket
belagt med röd korrugerad plåt. Redan 1930 fick man stänga skolan på grund av för få barn.
Telefonförbindelse installerades på ön på 1930-talet och el fick man 1945. Få bor på Idö vintertid men
sommartid utnyttjas den bebyggelse som finns av sommargäster.

På ön finns inga förhistoriska lämningar eftersom ön, med undantag för de högsta topparna, höjde sig ur
havet först under järnålder, kring tiden för Kristi födelse. Inom kärnområdet finns fyra registrerade
lämningar i Fornsök. Det är sentida husgrunder (L1955:584) ett minnesmärke i form av en svårtolkad
inskription på en häll (L1955:511) och en båtlänning (L1955:1003). Samtliga dessa lämningar är
förhållandevis sentida men visar på att mer bebyggelse och aktivitet funnits på ön. En ovanligare lämning
är platsen för en kyrkogård (L1955:512). Man tror att detta varit en pest- eller kolerakyrkogård.
Begravningsplatser av det här slaget brukar ha uppstått i samband med den sista riktigt svåra
koleraepidemi som drabbade Sverige 1710-1711 men kyrkogården på Idö finns markerad redan på en
karta från år 1700. Kanske var detta inte bara en epidemikyrkogård utan också en plats för att begrava
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personer som omkommit till sjöss. Platsen omges av en vall av klappersten som är mycket svår att se
idag.

Utsnitt ur karta från 1826. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.

Lotsutkiken på Idö, byggd på 1920-talet och tillbyggt med utkikstornet
omkring 1950.

 

Stenmur och potatiskällare vid Oppre Sundshagen.
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Båthus vid fiskebyns norra glo.

 

Skolhuset från 1923.

Delar av bebyggelsen i norra delen av fiskebyn.

 

Båthus vid södra glot

Bebyggelse i södra delen av fiskebyn.

 

Vy vid Nedre Sundshagen. Vattnet är Idösundsleden.
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Kärnområde Marsö
Västrums socken

Kärnområdet Marsö utgörs av ön Marsös by och hamnmiljö.

Ön med en helt unik typ av sjöbodar

Marsö är en liten ö med en förhållandevis stor bebyggelse och stora fiskevatten. Ön ligger skyddad
bakom några mindre obebodda öar men nära öppet hav. En på många sätt idealisk hamn för fiskare!
Moderna båthus och en kaj av cement vittnar om att det inte är så länge sedan som det var livlig aktivitet i
hamnen. Men här finns också äldre spår i form av tre timrade sjöbodar av en typ som inte finns på andra
öar. Bodarna är kvadratiska och har flacka tälttak med långa takutsprång där redskapen kunde hängas på
tork. Något skunke med tak som skyddar båten finns inte. Varför öns sjöbodar ser ut så här vet man inte i
dag. I hamnen finns också opphissarstolpar kvar för hantering av fiskeredskap. En rundtur på den
klippiga ön visar hur den odlingsbara jord som funnits mellan klipporna har tagits till vara. Övergivna äldre
jordbruksredskap står kvar som rostiga konstverk.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården Kombination av fiske och jordbruk för självhushållning.

Byggnadstraditionen
Bebyggelsestruktur typisk för en skärgårdsby i Tjusts skärgård med fiskebodar,
mangårdsbyggnader och ladugårdar i nämnd ordning. En särpräglad byggnadstyp för
ön de kvadratiska sjöbodarna med tälttak.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Marsö har den typiska blandningen av fiske och jordbruk som många av öarna i Tjust skärgård kan
uppvisa.

Marsö är en mager och bergig utskärsö. Den viktigaste näringen för de boende har alltid varit fisket. Ön
må vara liten men hemmanet omfattar ett stort vattenområde från Nävelsö i norr till Eknöarna i söder, från
fastlandet i väster till öppet hav i öster. Inom Marsös domäner finns alltså stora fiskevatten. Det finns
också och ett flertal mindre öar som kan ha utnyttjats för bete och slåtter.

Under 1600-talet fanns två brukare på hemmanet. Någon gång mellan 1637 och 1792 delades Marsö
hemmanet i två olika enheter. Den ena fortsatte att ha sin bas på Marsö medan den andra flyttade till
Flatholmen. Det måste ha genomförts en lantmäteriåtgärd men inga skriftliga källor eller kartor finns från
förrättningen.

Förutsättningarna för en bosättning, baserad på fiske och boskapsuppfödning, var alltså relativt goda på
Marsö. Näringarna verkar under 1700- och 1800-talet båda haft betydelse för de boende på ön även om
fisket säkert gav den bästa inkomsten. Storskifte ska ha genomförts i slutet av 1700-talet. Man kallade
också till en förrättning för laga skifte men detta verkar främst ha gällt gränsdragningen mot Flatholmen.
Några kartor från någon av förrättningarna finns inte bevarade. På Marsö brukades all mark i sämja, det
vill säga allt brukades av byborna gemensamt och inga gränser fanns uppdragna i markerna.

Fisket på Marsö var delat i fem lotter och dessa cirkulerade med skifte den förste maj varje år. Så gör
man än idag. Fisket dominerades i slutet av 1800-talet av strömming och ål. Under början av 1900-talet
kom fiskets betydelse att stadigt öka. Tekniken förbättrades och 1912 köptes den första motorbåten till
Marsö, den andra i Västerviks skärgård som togs i bruk.

1961 fanns nio yrkesfiskare och två binäringsfiskare på ön. Men därefter sjönk siffran. Under 1960-talet
lades jordbruken ner och många av öns innevånare flyttade. De få åkrar som finns markerade på den
ekonomiska kartan från 1943 övergavs och är idag på väg att växa igen.

Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet är bebyggelsens struktur med uppdelningen i hamnen, mangårdar och
ladugårdar. Flera av mangårdsbyggnaderna är gamla. En särskild byggnadstyp för Marsö är de
kvadratiska sjöbodarna med tälttak.

Första gången Marsö omtalas i de skriftliga källorna är 1544 då det finns ett kronohemman på ön. 1560
får vi veta att hemmanet har äng till två lass hö, något fiskevatten till allehanda fisk samt fem
hommestånd och god säljakt. Hemmanet förblev i kronans ägo fram till 1703 då de dåvarande brukarna
skattköpte det.

Den nuvarande bebyggelsen på ön är från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.
Bebyggelsen är, som på flera andra öar i Västerviks skärgård, uppdelad efter verksamhet. Vid vattnet
ligger båtsen och sjöbodar av skiftande ålder. Äldst och mest särpräglade är en typ av kvadratiska
sjöbodar med tälttak som bara förekommer på Marsö. Idag finns tre sådana bodar bevarade. De är
timrade och klädda med mycket breda panelbrädor, målade med röd slamfärg och taken är täckta med
papp. Man tror att de byggdes på 1890-talet men varför man här på Marsö har valt sin egen arkitektur vet
man inte. Träbryggor och en cementgjuten kaj binder samman hamnmiljön.
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Nära hamnen ligger mangårdarna. De äldsta av dessa har alla gavlarna vända mot hamnen och är
uppförda i 11⁄2 plan. Flertalet är klädda med locklistpanel men ett modernare undantag har istället en grov
puts, en så kallad Västerviksrevetering, typisk för Västerviks kommun. Till skillnad från bebyggelsen på
andra öar är de äldsta mangårdsbyggnaderna inte målade med röd slamfärg utan med oljefärg. Ett par
gula, ett grönt och ett rosa exempel finns. Ommålningen skedde troligen kring sekelskiftet 1900. Taken är
belagda med tegel eller plåt. Bland mangårdarna ligger också minder ekonomibyggnader. Trädgårdarna
är inte avgränsade av staket. Här finns fruktträd och mindre odlingar. Norr om mangårdarna ligger större
ekonomibyggnader och logar. Idag är flera av dem ombyggda till sommarboenden. De är målade med röd
slamfärg men har i flera fall försetts med korrugerad plåt på taken.

1939 fick Marsö telefonförbindelse och 1949 elektricitet. Idag finns ett fåtal permanentboende men under
sommarmånaderna ökar befolkningen på Marsö som på andra öar.

Ön reser sig som mest 10 meter ur havet. Det betyder att ön först sent i historien stigit ur havet. På Marsö
finns därför inga förhistoriska lämningar men på den lilla grannön Likholmen finns skärgårdens största
bronsåldersröse (L1955:480). Med sitt läge långt ut i skärgården och den skyddade viken där byn idag
ligger är det troligt att ön ändå har utnyttjats som bas för fiske och jakt. Några spår av säsongsboende
finns dock inte. Namnet Marsö kommer av ordet Mar som betyder liten göl eller sjö. En sådan ska alltså
ha funnits på ön.

Två av öns mangårdsbyggnader som idag är målade i gult respektive rosa.

 

Ladugård ombyggd till bostad.
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Två av öns särpräglade sjöbodar.

 

Cementkajen med opphissarstolpar för hantering av fiskeredskap.

Hamnen på Marsö.

 

Östra lyckan med rester av stenmur.
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Rostande jordbruksredskap berättar om en svunnen tid på ön.
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Kärnområde Nävelsö
Västrums socken

Kärnområdet Nävelsö utgörs av Nävelsö by med hamnar på södra och norra sidan av ön.

Glot gav skydd vid stormigt väder

Ett glo är ett skyddat läge på en skärgårdsö där man en gång i tiden har valt att bygga hamn och hus. På
Nävelsö placerades byns gårdar i ett sådant läge. Den långa, skyddande viken på öns sydsida var ett
självklart val. Men med tiden kom den inre delen av viken att börja växa igen. Övergödning och
landhöjning omvandlade den innersta delen av viken till sankmark och större båtar kunde inte längre gå
in i glot. De gamla båtsena ligger kvar. Under 1900-talet byggdes nya båthus för de större fiskebåtar som
då blev vanliga. Det ledde också till att bostadshus uppfördes i nya lägen på båda sidor av viken. I det
gamla byläget har bebyggelsen den typiska byggnadsstukturen för skärgården. Båtsen och sjöbodar
ligger vid hamnen medan mangårdsbyggnader och ladugårdar återfinns en bit bort.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården Kombination av fiske och jordbruk för självhushållning.

Byggnadstraditionen
Bebyggelsestruktur typisk för en skärgårdsby i Tjusts skärgård med fiskebodar,
mangårdsbyggnader och ladugårdar i nämnd ordning.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Nävelsö har den typiska blandningen av fiske och jordbruk som många av öarna i Tjust skärgård kan
uppvisa.

Den viktigaste näringen för ön har varit fisket som varit koncentrerat på ål och strömming. Under andra
världskriget var strömmingsfisket särskilt viktigt och 1942 fann 17 registrerade fiskare på ön. Till 1961
sjönk siffran till 13. Fisket är inte skiftat utan uppdelat på lotter som roterar mellan gårdarna. Två
verksamheter som funnits på ön, kopplade till fisket, var ett gäddkläckeri under 1950-1960-talet och ett
båtbyggeri som lades ner på 1930-talet.

Under 1900-talet har öns glo grundats upp. Det har gjort att de äldre sjöbodarna längst in i glot har börjat
mista sin funktion. Istället har nya, modernare båthus byggts på båda sidor om glots inlopp. Medan fisket
ännu var livaktigt byggdes en ny hamn på norra sidan av ön med en modern betongkaj. Denna används
idag för större transporter till ön.

Första gången Nävelsö påträffas i det skriftliga källmaterialet år 1544 finns ett kronohemman på ön.
Hemmanet har då äng till fem lass hö, gott fiskevatten till allehanda fisk, fem notvarp och någon säljakt.
1651 läggs kronohemmanet på Nävelsö till det Königsmarkska grevskapet, alltså till Stegeholms slott,
och blir för en tid ett frälsehemman. När grevskapet dras in till kronan igen 1675 blir Nävelsö åter ett
kronohemman. Det förblir det till någon gång under 1700-talets första hälft då det friköps och blir ett
kronoskattehemman.

Under 1600- och 1700-talet bör hemmanet ha varit delat på flera brukare men det kom aldrig att
genomgå någon hemmansklyvning. Inte heller gjordes något jordskifte på ön. Det gör att inget äldre
kartmaterial finns från Nävelsö. Jordbruket har på Nävelsö varit av husbehovsnatur. Man har hållit kor, får
och/eller getter för att variera kosthållet med kött och mejeriprodukter. Tillgången till åker och äng har varit
begränsad. Ön har det tydliga sprickdalslandskap som en del av skärgårdens öar och kustbygder kan
uppvisa. Den brukade marken på ön ligger i smala remsor mellan åsar med berg-i- dagen. Landskapet på
ön är en miniatyrversion av Tjusts storskaliga sprickdalslandskap. Djur fanns kvar på ön till 1970-talet och
idag är en del av markerna på väg att växa igen.

Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet är bebyggelsens struktur med uppdelningen i hamnen, mangårdar och
ladugårdar.

Bebyggelsen är koncentrerad till miljön vid glot. Här samsas byggnader från olika tider. Den äldre
bebyggelsen har skärgårdens traditionella ordning och placering av byggnaderna med båtsen och
sjöbodar närmast sjön, följt av mangårdarna och sist ladugårdarna. Uppgrundningen av det gamla glot
har gjort att nya båthus och sjöbodar har byggts på sidorna av inloppet till glot. Alla sjöbodar och båtsen,
oavsett ålder, är dock målade röda. Några av de äldre har fortfarande tvåkupigt lertegel på taken medan
de modernare har svart eller röd korrugerad plåt. Några av de äldre båtsena har byggts om till boenden.

Ovanför glots bebyggelse ligger mangårdarna. De äldre bostadshusen ligger alla på för skärgården
traditionellt sätt med gaveln mot hamnen. I bymiljön finns exempel på modernare villor med brutet tak
men de flesta yngre villorna ligger på östra eller västra sidan av inloppet till glot. De äldre bostadshusen
är från slutet av 1800-talet. De, liksom fler av de modernare villorna, har locklistpaneler som är målade
med röd slamfärg, vita snickerier och tak belagda med tvåkupigt rött lertegel. De yngre bostadshusen är
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från 1940–1950-talen. Några av dessa har locklistpanel målad med oljefärg.

Bortom mangårdarna ligger mindre ekonomibyggnader och ladugårdar. De flesta av ladugårdarna
byggdes kring sekelskiftet 1900. Även dessa byggnader har locklistpanel målad med röd slamfärg. En del
tak är belagda med lertegel och en del med korrugerad plåt. Såväl ladugårdar som en del av de mindre
ekonomibyggnaderna har helt eller delvis byggts om till bostäder.

Telefon fick ön på 1930-talet och elektricitet på 1940-talet. Få är idag bofasta på ön men sommartid
kommer många sommargäster till ön.

Inom kärnområdet finns inga registrerade lämningar i fornsök. Det är dock troligt att Nävelsö har använts
som bas under fiskesäsongen men att dessa tillfälliga bosättningar inte lämnat några spår.

Inloppet till glot och byn på Nävelsös södra sida med några av de
modernare båtsena på var sida av inloppet.

 

Vy över glot med byns äldre bebyggelse.

Bostadshus från 1870.

 

Ladugårdar delvis ombyggda till boenden.
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En av öns långsmala odlingslotter mellan höjdsträckningarna
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Kärnområde Västra Eknö
Västrums socken

Kärnområdet Västra Eknö omfattar hamnen med de båda bylägena Nergården och Oppgården samt de
odlade markerna närmast byn.

Södra skärgårdens största ö

Eknö är den största ön i Tjusts södra skärgård. Här finns byarna Västra och Östra Eknö, varav den första
är ett av kulturmiljöprogrammets kärnområden. Byn ligger i en skyddad vik på öns sydvästra sida. De
stora ladugårdarna berättar att jordbruket på Eknö haft större betydelse än på många andra öar i
området. Den bästa jordbruksmarken ligger i nära anslutning till byn. Äldre kartor visar dock ett lapptäcke
av små åkerlappar och mossodlingar som tidigare har funnits spridda över ön. För Västra Eknö har
jordbruket varit viktigare än fisket. De stora ladugårdarna visar att boskap har varit grunden för jordbruket.
Bebyggelsen i Västra Eknö har en mer blandad struktur än den typiska skärgårdsbyn. Det beror till viss
del på att byn har en  nordlig och en sydlig del. I det nordliga läget är uppdelningen tydligast med
mangårdar i norr och ladugårdar i söder. I det sydliga läget är de olika typerna av byggnader mer
blandade.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården Kombination av fiske och jordbruk för självhushållning.

Bebyggelsestruktur typisk för en skärgårdsby i Tjusts skärgård med fiskebodar,
mangårdsbyggnader och ladugårdar i nämnd ordning. En varierad bebyggelse från sent

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Byggnadstraditionen 1700-tal fram till idag som speglar öns utveckling. Traditionella båtsen av varierande
ålder.

Den brukade skärgården

Västra Eknö har den typiska blandningen av fiske och jordbruk som många av öarna i Tjust skärgård kan
uppvisa men jordbruket har här spelat en större roll än på många andra öar i södra skärgården.

Eknö är den näst största ön i Västerviks skärgård efter Askö. Genom uppgrundning och väg är idag Järsö
en del av Eknö. Ön är utsträckt i nord-sydlig riktning. Kustlinjen är oformlig med flera vikar som skär djupt
in i öns landskap. Ön ligger som en gräns mellan den yttre och den inre skärgården. Nordost om Västra
Eknö ligger Östra Eknö. I Västra Eknö har jordbruket haft en tydlig roll medan Östra Eknö har mindre
odlingsbar mark. Där har istället fisket blivit den mest framträdande näringen. Ön domineras av mager
tallskog med mycket berg i dagen. Här finns också en hel del ek vilket är anledningen till öns namn.

Från 1544 finns den första kända skriftliga källa som omtalar Västra Eknö. Då fanns två kronohemman i
byn. 1560 uppger källorna att ingen av gårdarna hade någon åker. Däremot hade båda gårdarna äng till
åtta lass hö, ollonskog till fyra svin, gott fiskevatten till allehanda fisk samt tio notvarp och god säljakt.
Senare under 1500-talet blir kronohemmanen på Västra

Eknö en del av Stegeholms och familjen Stures grevskap. De överförs alltså till att bli frälsehemman. Det
förblir de fram till 1675 då Stegeholms grevskap dras in till kronan och de blir då åter kronohemman. Med
tiden kommer kronohemmanen att skattköpas. Det första skatteköpet genomfördes 1708 då en av
gårdarna i Nergården på Västra Eknö friköptes och blev ett kronoskattehemman.

År 1800 påbörjas arbetet med att genomföra storskifte på Västra Eknö. Inledningsvis skulle åkermarken
skiftas men efter ett par år så kom arbetet också att omfatta hustomter, skötgård, ängar, beteshagar och
skog. Att byn Västra Eknö var delad i två delar verkar ha försvårat processen. Förts 1826 var hela
processen avslutad. Något laga skifte genomfördes aldrig. Det berodde troligen på att man inte kunde nå
någon bättre lösning än den storskiftet hade gett.

På den ekonomiska kartan från 1943 ser man jordbruksmarken som ligger samlad kring de båda
bebyggelselägena. Förutom den finns flera uppodlade mossar och en mängd små åkerplättar spridda i
skogsmarken, framför allt öster om byn. På den ekonomiska kartan från 1978 har merparten av dessa
små åkrar och mossodlingar lagts igen och brukas inte längre. En stor del av byns åker- och ängsmark
har därmed försvunnit ur bruk. Förändringen bör ha skett på 1970-talet. Jordbruket levde alltså kvar långt
fram på 1900-talet. Det var i och med den stora avfolkningen och bättre kommunikationer med fastlandet
som det upphörde. Idag finns betesdjur kvar på Västra Eknö för att hålla landskapet öppet kring
bykärnan. Jordbruket har haft en starkställning på ön men även här, som på andra öar, har fisket varit ett
viktigt komplement. Utmed den korta kuststräckan mellan Nergården och Oppgården finns bryggor,
båtsen och moderna båthus som visar på det.

Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet Västra Eknö är kombinationen av hamnen och de båda bylägen med
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bebyggelse daterad från 1700-tal fram till mitten av 1900-talet.

Västra Eknö, eller Västerboda som byn också kallas för, består av Nergården i norr och Oppgården i
söder. Av de båda är Nergården det äldsta läget medan Oppgården är ett resultat av byns expansion. Än
idag finns en tydlig gräns mellan de båda bebyggelselägena även om ny bebyggelse har tillkommit i
senare tid. Bebyggelse med olika funktion ligger samlade i grupper. Vid hamnen finns båtsen, bodar och
bryggor. Här har också tidigare funnits anordningar för att ta hand om fiskeredskap vilka idag är borta.
Ovanför hamnen ligger mangårdar och mindre bodar samlade för sig och ladugårdar och logar för sig
vilket är ett ålderdomligt drag som lever kvar. Uppdelningen är tydligast i Nergården.

Sjöbodarna i form av båtsen, kombinerade båthus och sjöbodar, är av varierande ålder. Eftersom fisket
förblivit en viktig näring långt fram på 1900-talet har nya modernare bodar byggts efterhand och äldre
bodar har byggts om. Några av de äldsta bodarna är byggda i skiftesverksteknik eller timrade. De mer
moderna har stående panel eller locklistpanel. Liksom övriga byggnadstyper är de målade med röd
slamfärg med vita, oljemålade snickerier. Takmaterialen är rött lertegel och korrugerad plåt i rött eller
svart. Även i hamnmiljön finns flera mindre bodar med pulpettak för förvaring av redskap.

Eftersom bebyggelsen har lite olika ålder skiljer sig Nergården och Oppgården en del. I Nergården, som
har den äldsta bebyggelsen, är bostadshusen vanligen i två våningar. De äldsta bostadshusen i denna
del av byn är bevarade ryggåsstugor. I Oppgården är husen vanligen 11⁄2 plan och med kvadratisk plan.
Här är husen generellt mera tillbyggda. Utanför bykärnan ligger flera bostadshus som uppfördes under
den expansiva perioden på 1920-1930-talet. Dessa hus har brutna tak och öppna verandor. Ett
gemensamt drag för hela bebyggelsen är locklistpanelerna som målats med röd slamfärg, vita,
oljemålade snickerier och röda tak av antingen en- eller tvåkupigt lertegel. I anslutning till mangårdarna, i
synnerhet i Nergården, ligger flera bodar av varierande storlek och utformning. Även de är klädda med
locklistpanel målad med röd slamfärg och pulpettaken är belagda med en- eller tvåkupigt lertegel eller
korrugerad svart plåt.

I Nergården är de större ekonomibyggnaderna i form av ladugårdar och logar samlade i en grupp söder
om mangårdens bebyggelse. I Oppgården är dessa byggnader mer utspridda i miljön. I båda byarna är
dock ladugårdarna i storlek som många ladugårdar på fastlandet vilket visar på att boskapsuppfödningen
varit en viktig näring för ön. Nergårdens ladugårdar är byggda i slutet av 1800-talet i en blandning av
skiftesverk och stolpverkskonstruktion med stående panel medan Oppgårdens är av lite yngre datum och
mer genomgående är byggda av stolpverkskonstruktion med stående panel. Sammanhållande för de
stora ekonomibyggnaderna är fasadernas röda slamfärg, dörrar och portar i svart och fönstersnickerier i
vitt samt tak av rött lertegel.

År 1900 blev ett viktigt år i Västra Eknös historia. Det året får byn sin första affär. Med tiden skulle det
komma att finnas hela tre affärer. Samma år invigdes också Eknös första skolbyggnad, förlagd till Västra
Eknö. 1948 byggdes ett nytt modernt skolhus för både Västra och Östra Eknö. Det nya huset byggdes vid
Pepparängen som innebar lika lång väg för båda byarnas barn samt en bra hamn i Pepparviken för
barnen från Flatholmen. Skolan fanns kvar i 20 år fram till 1968. Frikyrkorörelsen var den av de tidiga
1900-talets folkrörelser som etablerade sig på ön. I Östra Eknö hade baptisterna en lokal medan

Missionsförbundet uppförde bönehus i Västra Eknö 1914–1915. Telefonförbindelse fick ön på 1930-talet
och 1948 fick Västra Eknö elektricitet.

Få nybyggda sommarhus finns i bymiljön men flera ekonomibyggnader har helt eller delvis gjorts om till
gäststugor för sommarboende.
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Ön är kuperad med en högsta höjd över havet på 25 meter. Det gör att ön redan under bronsålder bör ha
höjt sig ur havet som en större sammanhängande landmassa. Ett mindre antal registrerade lämningar
finns på ön men inte inom kärnområde.

Landskapet nära Nergården. Marken omges av stenmur och ett större röse
med uppkastad sten ligger kvar.

 

Mangårdsbyggnader i Nergården.

Ladugårdar vid Nergården.

 

Båtse i skiftesverksteknik, Nergården.
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Ryggåsstuga, Nergården.

 

Hamnen i Västra Eknö, från Nergården.

Båtse, Oppgården

 

Mangårdar, Oppgården

Ladugårdar och bodar, Oppgården

 

Missionshuset byggt 1914-1915.
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Villa utanför bykärnan. Det brutna taket och verandan daterar huset till
1920-30-talet.

 

Skolhuset vid Pepparängen byggt 1948.

Odlade marker norr om Nergården. Dikena har också fungerat som
ägogränser.
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Huvudområde Spårö-Grönö
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/S09if.

Huvudområde Spårö-Grönö omfattar de båda öarna Spårö och Grönö som omger Spårösund.
Huvudområdet innehåller kärnområdet Spårösund.

Sjövägen in till Västervik

Mellan Grönö och Spårö går det smala Spårösund. Grönös klippor i väster hukar under
Spårös tvärbranta, höga klippvägg. Här kunde båtar och fartyg på väg in till hamn i Västervik
söka skydd för det öppna havet. Båken, och före den äldre tiders kummel och sjömärken,
ledde sjöfararna rätt. På Grönö byggdes tullstation. Olika försvarsanläggningar anlades både
förr och i modernare tid för att säkra infarten till Västervik. Grönö är i dag ett fritidshusområde
och vid den gamla tullstationen har lugnet lagt sig. Men båken och sundet leder fortfarande en
del av skärgårdens båttrafik in mot Västervik.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområde (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Spårö (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Spårö och Grönö ligger inom Tjusts urbergsskärgård. Båda öarna har skrapats rena av inlandsisen och
där ett tunt jordlager samlats växer mager tallskog. I fuktigare dalgångar kan gran- eller lövskog ha tagit
över. Mest dramatisk av de båda öarna är Spårö med sin skarpa bergvägg som markerar infarten till
Spårösund och den gamla farleden in till Västervik.

Öarna har med sitt läge säkert varit viktiga landmärken redan under förhistorisk tid men registreringar av
fornlämningar är få. Naturen är karg och det har gjort det svårt att försörja sig som fastboende men
troligen har här funnits lägen som utnyttjats för jakt och fiske i perioder.

Spårö omnämns redan år 1231 som en av platserna utmed den danske kung Valdemars segelled. Leden
var en inomskärsled från Utlängan i Blekinge till nuvarande Tallinn i Estland. Redan vid den här tiden kan
det ha funnits någon typ av sjömärke eller vårdkase på ön. Däremot blev ön aldrig aktuell som
styrmansort eftersom det helt enkelt inte gick att försörja sig på ön. Grönö omnämns inte under
medeltiden utan namnet återfinns första gången på en länskarta från 1680. Spårö och Grönö var en viktig
del av försvaret av Västervik. Trots det kostade man aldrig på några bättre försvarsanläggningar. När
staden verkligen utsattes för danskt anfall under Kalmarkriget 1612 fanns inget försvar på öarna kring
staden och Västervik härjades. Vid flera tillfällen under 1600- och 1700-talen gjordes ansatser för att
bygga upp mer permanenta försvarsanläggningar men projektet var krävande och dyrt. Det stannade vid
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tillfälliga lösningar.

Istället var det två andra funktioner som kom att bli viktiga för de båda öarna. Spårös funktion som
sjömärke har redan nämnts. Från mitten av 1600-talet vet man att det fanns en vårdkase på ön och med
tiden kom den välkända båken att byggas. Ön kom också att bli fyrplats.

På Grönö inrättades tullstation. De första uppgifterna om en sådan plats är från 1645 och då kallades
platsen för Horns tullplan eftersom ön hörde till gården Horns ägor. På en karta från 1690 är en större
byggnad inritad där tullhuset än idag ligger. Alla fartyg som skulle in till Västervik var skyldiga att gå
genom Språösund. Avståndet in till Västervik gjorde också att platsen kunde fungera som en karantän i
tider då smittsamma sjukdomar härjade, till exempel under peståret 1710.

Förutom bebyggelsen vid tullstationen har det funnits ett par torpmiljöer på öns västra sida vid
Grönsundet. Under 1900- talets andra hälft har Grönö fått en bro för biltrafik och en fritidshusbebyggelse
har vuxit fram. Idag har en del av fritidshusbebyggelsen omvandlats till permanentboende.

Grönö och Spårö från Hornslandet. Fjärden framför öarna kallas
Lindödjupet.

 

Modern bebyggelse på Grönö.

Södra inloppet till Spårösund. Byggnaden som syns är en äldre torpstuga.
Bakom bergknallen skymtar taket till tullstationen.

 

Ekonomiska kartan över Grönö från 1943 innan broförbindelsen och
fritidshusbebyggelsen tillkom.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Spårö båk (H27) förklarades 1929 vara statligt byggnadsminne. 2018 övertog Västerviks
kommun ägandet från Trafikverket och båken blev då istället ett av Kalmar läns
byggnadsminnen. Byggnadsminnen skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje
byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall
vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
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motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av

kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).
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Kärnområde Spårö
Västerviks stad

Kärnområdet Spårösund är en viktig plats i Västerviks stads historia. Såväl verksamheterna på Spårö
som tullstationen på Grönö har spelat en central roll för stadens sjöfart från förhistorisk tid fram till idag.

Spåröbåk – vägvisare i skärgården

På Spårös högsta punkt står Spåröbåk. Den vitputsade, tornformade byggnaden har varit ett av de
viktigaste riktmärkena för sjöfarare i Tjusts skärgård sedan 1777. Korgar med brinnande ved kunde
hängas från båkens takluckor för att visa vägen vid dåligt väder. Man kunde också signalera från båken
och spana mot såväl land som hav. Senare byggdes en fyr på ön. Den gamla båken har fått vara kvar och
fortsätter att guida sjöfarare rätt. Båken blev byggnadsminne på 1920-talet och är i dag en ofta använd
symbol för Västervik. På Spårö finns också den gamla fyrvaktarbostaden och några uthus bevarade. Som
alla Sjöfartsverkets äldre byggnader har bostadshuset en träpanel med en sågtandad avslutning mot
marken. En liten, dekorativ detalj som berättar att huset hörde till skärgårdens officiella tjänstemän.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar Central plats för Västerviks sjöfart med kontinuitet ner i förhistorisk tid.

Byggnadstraditionen
Byggnaderna uppvisar flera drag typiska för den typ av verksamheter som de
representerar. Det gäller båken och fyren men också fyrvaktmästarbostaden med sin
för Sjöfartsverket typiska panel.

Klass 1

©Lantmäteriet
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Sjöfart och kustnäringar

Spårö, Spårösund och tullstationen på Grönö är alla tre viktiga delar av Västerviks sjöfartshistoria. I
synnerhet Spårö och Spårösund har sedan mycket lång tid tillbaka haft en offentlig funktion för sjöfarten i
området. Samtliga byggnader som kan kopplas till olika verksamheter som varit betydelsefulla för
sjöfarten har ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde på grund av sin funktion. På Spårö finns
båken som syns vida omkring. En båk är ett fyrliknande sjömärke utan ljus. Dess siluett skulle kunna ses
på långt håll och därmed hjälpa till med navigationen till sjöss. Spårösund är en viktig del av segelleden in
till Västervik. Slutligen har vi tullstationen på Grönö vars funktion varit avgörande för Västerviks handel
åtminstone sedan 1600-talet.

Spårö båk (övrig kulturhistorisk lämning L1956:9571) får representera de äldre lämningar av sjömärken
som idag oftast är borta. Det finns endast en känd förhistorisk lämning på Spårö, ett gravröse (övrig
kulturhistorisk lämning L1956:9599). I den norra delen av kärnområdet finns en grotta under ett större
klippblock (övrig kulturhistorisk lämning L1955:519). Det finns inga kända lämningar i grottan, men denna
typ av grottor har ofta använts av jägare och fiskare för tillfälliga övernattningar. I norra delen av
Spårösund finns en registrerad vrakplats efter Skonerten Prosper som förliste den 25 november 1865
(fornlämning L1955:2412).

 

Byggnadstraditionen

Byggnaderna och deras speciella utseende är alla viktiga delar av platsens historia. Det är genom dem
platsens olika funktioner blir tydliga.

Spårö båk byggdes 1776–1777. Den hade då föregåtts av en äldre anläggning. Den båk som står på
platsen idag ritades av överintendenten C F Adelcrantz, en av dåtidens ledande svenska arkitekter.
Inspirationen till byggnaden, 25 meter hög med inåtlutande väggar och ett svängt toppigt tak, hämtade
han från en båk han sett utanför Neapel. Stenen till byggnaden bröts på ön. Byggnaden har luckor i taket
och under 1800-talet kunde man vid dåligt väder nattetid tända järnkorgar med tjärved som hölls ut
genom luckorna för att hjälpa sjöfarare. Båken hade ursprungligen ett tak klätt med spån men 1925 slog
blixten ner och tände eld på byggnaden. Skadorna blev omfattande men byggnaden reparerades och fick
istället ett plåttak målat i rött. Byggnadens fasader är putsade och avfärgade i vitt. Små, fönsterförsedda
gluggar släpper in dagsljus. Idag täcker svartmålade träluckor fönstren. Även dörren är av svartmålat trä,
idag förstärkt med en järngrind. Redan 1929 byggnadsminnesförklarades båken. Sedan hösten 2018 ägs
Spårö båk av Västerviks kommun.

En intensivare sjöfart krävde större säkerhet till sjöss. 1884 byggdes en fyr på Spårö. Denna fyr drevs av
fotogen och var i drift fram till 1934. Då byggdes en ny fyr och en stor del av den gamla fyren
omvandlades till fyrvaktstuga. Några år efter ombyggnaden automatiserades fyren och det behövdes inte
längre någon stadigt närvarande personal på ön. 1947 elektrifierades Spårö fyr och försåg med en
automatisk AGA reservlampa. Fyrvaktarstugan är idag sommarboende. Huset är en enkel stuga med tak
belagt av vitlackad plåt och fasader klädda med stående locklistpanel målad röd. Fyren har ett högt läge
vilket gör att själva fyrbyggnaden inte är så hög. Den är en typisk rund, vitputsad byggnad med en
lanternin klädd med vitmålad plåt.
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Fyren byggdes sydost om båken, på öns södra sida. Öster om fyren ligger den gamla fyrvaktarbostaden.
Byggnaden har inrymt två lägenheter för fyrmästaren och för fyrvaktaren. Den ritades av L Fr Lindberg.
Förutom bostadshuset finns ett par mindre uthus och ett dass. Även dessa ritades av Lindberg men
möjligen är dasset ritat av en J A Bengtsson. 1891 byggdes en ladugård och 1895 tillkom en båtslip. Alla
bevarade byggnader har fasader klädda med locklistpanel målad med röd slamfärg. Panelen på
bostadshuset har en sågtandad avslutning mot sockeln vilket ska vara typiskt för Sjöfartsverkets
byggnader. Även takets underslag på bostadshusets är målat i rött. Övriga snickerier är målade med vit
oljefärg och dörrar med grön oljefärg. Taken är idag belagda med diagonallagda asbetsplattor men har
troligen ursprungligen varit belagda med skiffer.

På Spårösunds västra sida, på Grönö, inrättades tullstation. Tullstationen som finns på platsen i dag
kallas af Chapman och ska ha byggts 1830. En arrestlokal byggdes 1860 vilken ännu finns kvar i
anslutning till ett äldre torp norr om tullstationen. 1910 byggdes en bostadsförläggning kallad Vega. Under
senare tid har sjövärnskåren byggt bostadsbaracker på platsen. Tullens verksamhet har naturligtvis
upphört men än idag finns militära installationer i området.

Fyren med fyrvaktstugan som till en del består av den gamla fyren.

 

Foto från 1933 som visar den nya fyren till vänster och den gamla till höger.
Källa: Lotsverket, Wikipedia

731



Spårö båk

 

Fyrvaktarbostaden, idag privat sommarboende.

Tullstationen af Chapman, byggd 1830.

 

Vy mot tullstationen med en av sjövärnskårens baracker mitt i bilden.
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Vy från båken mot Västervik.
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Huvudområde Sten
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/SLfaS.

Huvudområde Sten speglar en äldre brukningshorisont och sträcker sig från skogsklädda
höjdpartier genom de lägre idag uppodlade markerna och vidare ut till Frisksjön. Områdets
kärnområde ligger i den västra delen och omfattar en rad bronsålderslämningar. Inom
huvudområdet finns det två gårdskomplex, Sten och Mörtekärr.

Forntidens människor slog sig ner vid Sten
Byn Sten ligger i ett dalstråk som sluttar ner mot Frisksjön. På höjderna, i skogsmarken väster
om byn, finns en större samling fornlämningar från bronsålder och järnålder. Just här, norr om
samhället Loftahammar, är antalet registrerade fornlämningar färre än längre västerut. Det
kan i viss mån bero på hur väl området är inventerat, men det visar också att det kargare
området längre ut i dåtidens skärgård inte har varit lika attraktivt att bo i jämfört med den
bördiga Loftadalen. Sten är, med alla sina fornlämningar, ett av undantagen i området.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Sten (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Sten ligger mellan Bågviken, som är en del av havsviken Syrsan, och Frisksjön. Viken och sjön är båda
sprickdalar, typiska för området. Under förhistorisk tid var även Frisksjön en havsvik. I samband med
landhöjningen har den snörts av från Östersjön. Idag är det en insjö som avvattnas via Landbäcken, som
mynnar i Loftahammar.

I den östra delen av huvudområdet, på sluttningen ner mot Frisksjön, återfinns stora delar av dagens
odlings och betesmarker. Den brukade jorden är flikig och bryts ständigt av både stora och små
impediment, vilka utgörs av skogsklädda partier, mindre träddungar och berghällar som går i dagen. Det
brutna landskapet ger intrycket av ett småskaligt bruk. I huvudområdet uppvisar kulturlandskapets
karaktär som har stora likheter med landskapet från första hälften av 1900-talet.

Inom dagens åkermark har det genom åren framkommit åtminstone två stenyxor, en tunnackig
bergartsyxa och en enkel skafthålsyxa (L1958:9848 och L1958:9849). Den tunnackiga yxan har hittats på
gården Stens ägor och kan dateras till den äldsta bondestenåldern. Yxan är ett lösfynd och vad den
representerar går inte att avgöra med säkerhet, men visar med sin närvaro att det funnits människor i
området under den tid då kunskapen om att bruka jorden och hålla boskap var ny. Den enkla
skafthålsyxan kommer från Mörtekärr och dateras till den yngsta bondestenåldern eller äldre bronsålder.
På höjdpartier i anslutning till Frisksjön återfinns förhistoriska gravar i form av rösen och stensättningar.
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I den västra delen av huvudområdet höjer sig landskapet och består av svagt kuperad moränbunden och
skogsklädda marker, där berggrunden ibland går i dagen. Från de högre partierna har man en god utsikt
över de lägre idag uppodlade partierna, som under äldre tider utgjort våtmarker och fuktstråk i
landskapet. I området finns ett stort antal förhistoriska lämningar från bronsålder, mellan 3700–2400 år
gamla. Bland de lämningarna finns synliga rester efter både gravar, boplatser och äldre odlingslämningar.

En vy över betesmarken vid Mörtekärr visar på landskapets brutna och
ställvis småskaliga karaktär, med ett stort antal odlingsimpediment som
bryter av den öppna marken.

 

Delar av gårdsbebyggelsen vid Mörtekärr.

Betesmark vid Mörtekärr som bryts av mindre träddungar.

 

Stenbunden betesmark med betande hästar vid Sten.
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Delar av de idag utdikade och uppodlade lägre partierna i den västra delen
av huvudområdet har sannolikt utgjort våtmarker under bronsålder.

 

De uppodlade dalsänkorna flankeras av skogsklädda höjdpartier.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

4. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

5. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Sten
Lofta socken

Kärnområdet Sten utgörs av ett välbevarat fornlämnings- och kulturlandskapsområde. Miljöns relativt
skyddade läge under historisk tid har gjort att det förhistoriska landskapet bevarats och utgör ett
pedagogiskt exempel på ett övergivet kulturlandskap av bronsålderskaraktär i regionen.

Bland skålgropar, rösen och stensättningar
Fyra mindre gravfält, ungefär trettio gravar, drygt tio skärvstenshögar, fyra hällristningar och en större yta
med fossil åker. Vid Sten finns flera olika typer av fornlämningar. Hällristningarna är i form av skålgropar.
Man tror att dessa små, inknackade fördjupningar i stenblock eller hällar har använts för offer till gudarna.
Kanske nyttjade man dem i vardagen för att be om hjälp och råd. Skålgroparna kan också ha spelat en
roll vid större ceremonier på platsen. Gravarna är i form av rösen och stensättningar. Inom ytan med fossil
åkermark finns odlingsrösen och spår av hägnader som berättar om föregångarna till det jordbruk som
idag bedrivs i Sten.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet
I området finns en komplex miljö med bevarade bronsålderslämningar som visar på
både agrara och sakrala aspekter.

Det brukade landskapet
Området ligger i anslutning till en äldre havsvik och våtmarker, vilket visar på vattnets
betydelse under bronsålder för kommunikation och markbruk. I dagens skogsmark
återfinns dåtidens jordbruksmark.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet

Den samlade fornlämningsbilden utgörs av både profana och sakrala inslag, vilket visar sig i
odlingslämningar, boplatsaktiviteter och gravar. De samlade lämningarna härrör sannolikt från flera olika
tidsskikt där de äldsta utgörs av bronsålderns skärvstenshögar, rösen och skålgropar. Bland lämningarna
finns det troligen stensättningar och odlingslämningar som visar på ett markutnyttjande som fortsätter in i
åtminstone äldre järnålder. De registrerade lämningarna består av fyra mindre gravfält, ett 30-tal
friliggande gravar (rösen och stensättningar), ett drygt 10-tal skärvstenshögar, fyra hällristningar och en
större yta med fossil åkermark.

De fyra registrerade hällristningsförekomsterna ligger i anslutning till den norra delen av dagens
åkermark, kallad Storängen, och utgörs samtliga av skålgropar. På två av blocken rör det sig om en
enstaka grop medan det på två av blocken finns 13 respektive 28 skålgropar. I skogsmarken mellan
Nykärr och dagens åkermark finns ett stort område, drygt sju hektar, med ett 50-tal odlingsrösen samt ett
flertal stensättningar, rösen och skärvstenshögar samt två stensträngar. Inom de resterande delarna av
kärnområdet finns ett stort antal ensamliggande rösen, stensättningar och skärvstenshögar.

Det brukade landskapet

Inom kärnområdet kan man se två separata och olikåldriga odlingslandskap. Brons- och järnålderns äldre
odlingsytor, bosättningar och gravhögar ligger i dagens skogsmark. Nedanför denna, i bronsålderns
våtmarker och sluttningen ner mot Frisksjön, finns dagens odlingsmark och gårdsbebyggelser.

Landskapet i kärnområdet utgörs av lågkuperade och bergiga skogspartier. Inklämt mellan skogsmarken
finns lägre partier med mer finkorniga ursvallade sediment. Under brons- och järnålder har dessa lägre
områden sannolikt utgjorts av sankängar eller våtmarker. Idag är de utdikade och brukas som åkermark.
Inom kärnområdets skogbeväxta områden finns ett stort antal registrerade fornlämningar som visar på ett
markutnyttjande i området som sträcker sig från åtminstone bronsålder fram till dagens moderna skogs-
och åkerbruk.

Den ekonomiska kartan över Sten från 1940-talet visar att den brukade
marken till stora delar överensstämmer med dagens.

 

Bronsålderns mossbeväxta storrösen ligger undanskymda i dagens
skogsmark, vilket ger en närmast trolsk stämning.
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Den fossila åkermarken (L1958:9914) ligger i sluttningen ner mot dagens
åkermark.

 

Odlingsröse i dagens skogsmark. Placeringen och de historiska kartorna
antyder en datering till förhistorisk tid.

Lägre röse i anslutning till dagens åkermark (L1958:9819).

 

Delvis övertorvad skärvstenshög (L1958:9669).
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Huvudområde Stora Björka
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1jLTy.

Huvudområde Stora Björka omfattar byn Stora Björka med ett äldre byläge samt utflyttade
gårdar och marker. Huvudområdet innehåller ett kärnområde vid den gamla bykärnan.

På höjden utmed vägen

Stora Björkas gamla byläge ligger högt på en bergig kulle. Från höjden har man utsikt över en
stor del av byns jordbruksmarker och sjön Flaken. Byns jordbruksmarker är en del av ett stråk
med odlingsmark mellan de båda sjöarna Flaken i väster och Storsjön i öster. Om man tittar
på en karta är det inte svårt att tänka sig att det här området i förhistorisk tid har legat under
vatten och att de båda sjöarna i praktiken varit en. Höjder, som den där det gamla byläget
ligger, har stuckit upp som små öar. Vatten och is har krossat och spolat rent berget och idag
finns de bördigaste markerna i de låga lägena.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområdet Stora Björka (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Stora Björka ligger där vägar mot Överum, Västra Ed och Ukna möts. Området är en del av norra Tjusts
sprickdalslandskap men kuperingen är här mjuk och böljande i landskapet. Före laga skiftet låg all
bebyggelse samlad på det långsträckta höjdpartiet som går i nordvästlig-sydostlig riktning. Byn omges av
stora åkerfält som idag brukas storskaligt. I odlingsmarken finns få åkerholmar, stenmurar eller andra
gränsmarkeringar. I höjdlägena växer en talldominerad skog med inslag av gran samt löv såsom ek, asp
och björk.

I huvudområdet finns ett fåtal fornlämningar registrerade. Registrerade förhistoriska lämningar är en
stensättning (L1955:79) och ett par fyndplatser för stenyxor (L1955:86 och L1955:431). I huvudområdets
östra del finns en registrerad hålväg (L1956:9644) och i själva bymiljön är ett antal husgrunder
registrerade (L1955:285). Husgrunderna är sentida. I Stora Björka finns alltså spår av förhistorisk aktivitet
men den tydliga kontinuitet som man kan se i många byar i närområdet saknas här. I bokverket Det
medeltida Sverige anges det första kända skriftliga belägget för Stora Björka till 1372 vilket ändå får
betecknas som tidigt. En Helge i ”Byrkiom” har då varit faste på häradstinget. Enligt Smålandshandlingar
från 1500-talet fanns ett skattehemman och ett frälsehemman i Stora Björka. Vid den här tiden var Stora
och Lilla Björka en enda by. Först 1666 blev Stora och Lilla Björka två olika byar.

År 1793 genomfördes storskifte i Stora Björka. Byläget är markerat men utan exakt placering av
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byggnaderna. På kartan ser man de tre vägarna med ungefär samma sträckning som idag.
Jordbruksmarken är koncentrerad till två stråk på var sida om bebyggelseläget. Redan vid den här tiden
var byn välförsedd med åkermark. Byn var en av de större i socknen redan vid den här tiden. Det har
gjort att gårdarna under 1700- och 1800-talet har kunnat delas i flera brukningsenheter genom så kallad
hemmansklyvning. Byn kallas vid den här tiden för Stora Berke.

Drygt 50 år senare, 1850, genomförs laga skifte i byn. Sedan storskiftet har ytterligare mark odlats upp till
åker främst väster om den gamla bykärnan. På laga skifteskartan är bebyggelsen utmärkt och i det gamla
byläget finns ett gytter av byggnader. Det finns också ytterligare två platser med bebyggelse, dels norr om
vägen mot Överum, väster om trevägskorset, dels söder om samma korsning på båda sidor om vägen
mot Västra Ed. I båda fallen kan det handla om gårdslägen som genom hemmansklyvning flyttats ut från
byn men det finns också en del mindre torp och lägenheter. Husförhörslängderna visar att här har en del
hantverkare bott som skräddare, skomakare och smed. Läget utmed vägarna var bra för den här typen av
verksamheter. I husförhörslängden från 1860-talet omnämns också en handelsbod i byn. Den ska ha
funnits i Hildasberg, på norra sidan av vägen mot Överum. Ytterligare en handelsbod ska ha funnits norr
om byn vid Hagen. Idag syns inga spår i bebyggelsen av de här verksamheterna med undantag av en
fastighet som heter Smedsgården.

Laga skifteskartan berättar också om markernas utveckling. Öster om åkermarken öster om byn låg ett
större område med betes- och slåttermark. Redan vid laga skiftet hade en hel del ängsmark runt om på
byns marker odlats upp till åker men en stor del är fortfarande betes- och slåttermark. Omvandlingen till
åkermark genomfördes under slutet av 1800-talet och på den ekonomiska kartan från 1940-talet
brukades stora områden kring byn som åker. Det storskaliga åkerlandskap som idag omger byn har alltså
vuxit fram och fått sin nuvarande utsträckning under slutet av 1800-talet.

Än idag brukas en stor del av den åkermark som togs upp under 1800-talet i Stora Björka. Endast mindre
ytor har lagts igen. Antalet gårdar med verksamhet har dock, som på många andra platser, blivit färre.
Den myllrande bymiljön är borta. Här finns fortfarande flera åretruntboende men en del av bostadshusen,
främst i de två senare bebyggelselägena, är idag fritidshus.

Ambulerande skolor fanns i socknen och 1842 hade Ringeltaubska skolan byggts vid kyrkan. År 1866
fattade man i Västra Ed beslut om att bygga tre skolhus utanför kyrkbyn. Skolhusen byggdes i Vråka,
Forsby och Björka. I Stora Björka byggdes skolhuset norr om byn. Undervisningen startades 1870. Huset
byggdes till 1911 och är ett ovanligt stort exempel på en byskola. År 1954 lades skolan ner och blev
istället aktivitetshus för byarna Blidstena, Björka och Härnum. Idag är huset privatbostad.

744



Utsnitt ur storskifteskartan från 1793. Ovalen visar läget för vägkorsningen,
medan pilen visar det ursprungliga gårdsläget. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1850. Den övre ovalen visar det
ursprungliga byläget. Till vänster syns bebyggelseläget norr om vägen mot
Överum och till höger bebyggelseläget utmed vägen mot Västra Ed. Pilen
visar vägkorsningen. Källa: Lantmäteriet.
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Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.

 

Vy över byns åkermarker öster om det gamla byläget.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,

747



upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Stora Björka
Västra Eds socken

Kärnområdet Stora Björka utgår från det gamla byläget med bevarad bebyggelse samt delar av de
bebyggelselägen som uppstod mellan storskiftet 1793 och laga skift

Bland grundrester och kvarvarande gårdar
Vid det laga skiftet under 1800-talet flyttades gårdar ut från en bys gamla centrum. Ofta kan vi i dag inte
se spåren efter de hus som rivits eller flyttats. Spåren finns så klart under marken men är ofta inte synliga.
Stora Björka är ett undantag. Söder om ett av de gårdslägen som finns kvar ligger ett område med berg i
dagen. Bland stråken av berg och fickor av jord finns resterna av låga murar som en gång i tiden utgjort
husgrunder. Landskapet med ruiner väcker fantasin. På de kvarvarande gårdarna finns äldre bostadshus
och ekonomibyggnader bevarade.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Gamla byläget med spår av grunder men också äldre befintlig bebyggelse i gamla
byläget från före och efter laga skifte.

Byggnadstraditionen

I de två gårdsmiljöerna som finns kvar i det ursprungliga byläget har en typisk struktur med
mangårdsbyggnader omgivna av mindre ekonomibyggnader och en tydligt avskild ladugård med större

Klass 3

©Lantmäteriet
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ladugårds- och logelängor. Några av ekonomibyggnaderna är ålderdomliga och kan dateras till tiden före
laga skifte, bland annat en magasinsbyggnad på gården väster om vägen med det inristade årtalet 1806.
Bostadshus och arrendatorsbostad dateras av Sveriges bebyggelse till 1810. Bostadshusen har dock
byggts på och renoverats under 1800-talet och har idag två våningar och ett stilmässigt utseende som
motsvara den tiden. Den större ladugårdsbyggnad som finns på gården idag är uppförd 1901 och
tillbyggd 1922. Den är byggd i vinkel och har stora utrymmen för foderförvaring och två körbroar.

Gården öster om vägen har även den en äldre mangårdsbyggnad (enligt Sveriges bebyggelse uppförd
1805) som byggts om under 1800-talet samt en äldre magasinsbyggnad. På tomten finns också ett yngre
bostadshus, troligen byggt på 1920-talet, och flera ekonomibyggnader från sent 1800-tal eller tidigt 1900-
tal. Samtliga hus i båda gårdsmiljöerna är uppförda av trä. Fasaderna är klädda med locklistpanel men
några äldre ekonomibyggnader har synlig timmerstomme. Alla byggnader, med ett undantag, är målade
med röd slamfärg och snickerier i vit oljefärg. Undantaget är 1920-tals huset som är klätt med gulmålade
eternitplattor. Det huset har ett mansardtak medan övriga hus i byn har sadeltak. Lertegel, en- eller
tvåkupigt, är det vanligaste takmaterialet på gården väster om vägen. Öster om vägen förekommer
korrugerad plåt eller röd tegelimiterande plåt.

Utmed vägen mot Överum ligger en utflyttad gårdsmiljö och de båda lägenheterna/torpen vid Svederna
och Hildasberg. Gårdsmiljön har en mangårdsbyggnad i 2 våningar klädd med eternit i gult, snickerier i
vitt och tak belagt med lertegel. Vid Svederna och Hildasberg finns bostadshus i 11⁄2 våningar. De har
locklistpaneler målade i rött, gult eller vitt. Ekonomibyggnaderna är relativt små. De har locklistpanel
målad med röd slamfärg, vita snickerier och tak belagda med lertegel eller plåt.

Bebyggelsen utmed vägen mot Västra Ed är en blandning av en småskalig torpbebyggelse och gårdar
som flyttades efter laga skifte. Flera av bostadshusen är enkelstugor i 11⁄2 våning. Ett gårdsläge har en
större ladugård men antalet ekonomibyggnader är totalt sett få. Likt bykärnan är husen, bostadshus och
ekonomibyggnader, av trä. Fasader klädda med locklistpanel, målad med röd slamfärg, och snickerier i
vitt är vanligast. Sadeltak är den vanligaste takformen men pulpettak förekommer på enklare uthus.
Taken är belagda med tvåkupigt lertegel, korrugerad plåt eller röd tegelimiterande plåt. En äldre smedja
som fanns här har flyttats till Lomstugan där hembygdsföreningen har en samling av byggnader.

Vid det gamla byläget finns spår av flera husgrunder. Dessa finns registrerade i fornsök (L:1955:285).
Platsen för det gamla byläget är väl vald. Husen har placerats i ett höjdläge med vidsträckt utsikt över
byns stora åkermarker i öster och över sjön Flaken i nordväst. Stora Björka har varit en stor by med flera
gårdar. Ursprungliga bylägen kan ofta hittas genom kartstudier men att spåren av en så stor del av den
försvunna bebyggelsen finns kvar är ovanligt. Anledningen är att marken här varit oanvändbar för annat
än bete eftersom berget går i dagen på en stor del av området. Här utnyttjade man den sämsta marken
för bebyggelsen och för att på så sätt spara den odlade marken.
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Det gamla byläget mot norr med den kvarvarande bebyggelsen i fonden.

 

Gamla byläget mot söder. Till höger i bild en av områdets grundrester.

Bostadshus väster om vägen mot Ukna.

 

Äldre mangårdsbyggnad öster om vägen mot Ukna.

I anslutning till mangårdsbyggnaden öster om vägen finns ett äldre
magasin.

 

Torpet Östralund sydost om Stora Björka.
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Smedsgårdens ladugård.

 

Vägkorsningen i Stora Björka med reveterat bostadshus i bakgrunden.

Vy från vägen mot Överum mot nordost.

 

Vy mot Stora Björka från sydost.
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Huvudområde Stora Grindö
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1mXuCL.

Huvudområde Stora Grindö utgörs av ön Stora Grindö med närmast anslutande
vattenområde inklusive hela sundet mot Lilla Grindö. Huvudområdet innehåller ett
kärnområde kring fiskeläget på ön.

Ödekyrkogård eggar fantasin på Stora Grindö

Mellan Hulöhamns och Hallmares utskjutande landtungor, ligger en liten samling av öar. Stora
Grindö är en av de större. I söder finns ett lite större fiskläge. På öns norra del markerar ett
kummel i söder och ett i norr inloppet till det trånga sundet mellan Stora och Lilla Grindö.
Båda är enkelt upplagda rösen av skärvsten, men kumlet vid det norra inloppet har försetts
med en mindre, rest sten. I beskrivningen av kung Valdemars segelled från 1230-talet anges
att leden gick genom sundet. Vid det norra inloppet finns också en ödekyrkogård. Platsen är
omgärdad av en stenmur men inga gravvårdar finns bevarade. Vilka som har begravts här
och när det gjordes är okänt. Kyrkogården kan man dock se redan på en karta från 1726.
Kanske är det öbor som dött och som inte har kunnat föras till Loftahammars kyrkogård som
har fått sin sista vila här.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Kärnområde Stora Grindö fiskeläge (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Stora Grindö är en ö i Loftahammars skärgård, som bildar grupp med Lilla Grindö i nordväst och
Råsumskär i sydost, från vilka den skiljs åt av smala sund. Trots en relativ närhet till fastlandet och att
öarna närmast kan karaktäriseras som mellanskärgård, tillhör Stora Grindö samtidigt ytterskärgården i så
måtto att ön ligger oskyddad mot öppen sjö i öster. Stora Grindö är en relativt högrest ö som stigit ur
havet innan 4 000 före Kristus. Teoretiskt sett bör man alltså ha kunnat jaga och fiska från ön redan under
yngre stenåldern. Några förhistoriska lämningar har dock inte påträffats. De registrerade fornlämningarna
på ön består av några få stenrösen, varav tre tolkats som sjömärken och ett som röjningsröse, samt en
ödekyrkogård (L1957:4289). Ödekyrkogården, som ligger i närheten av sundet mot Lilla Grindö, markeras
av en låg stenmur som rasat och även skadats av närheten till ett fritidshus. Några uppgifter om
kyrkogårdens historia tycks inte finnas, men en inhägnad tecknas på platsen på en karta från 1726 (se
illustration). Man menar att den på 1230-talet beskrivna segelleden utmed Smålandskusten (”Kung
Valdemars segelled”) gick genom sundet mellan Stora och Lilla Grindö. Öarna kan ha fått sitt namn av att
sundet utgjort en ”grind” i farleden.

Man kan utgå från att fiske, kompletterat med jakt på sjöfågel och säl, alltid utgjort huvudnäring för dem
som befolkat och bebott Stora Grindö. Större delen av öns yta saknar eller har mycket tunt jordtäcke.
Enligt 1726 års kartbeskrivning fanns varken åkrar, ängsmark, kålgårdar eller skog på ön. Under 1800-
talet och 1900-talets början har en småskalig djurhållning och odling förekommit som en del av
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självhushållningen. I anslutning till fiskeläget och på den mellersta delen av ön finns enstaka träd som
visar spår av hamling (lövtäkt) och en del små stenröjda ytor med anslutande röjningsrösen eller murar.
Troligen rör det sig framförallt om små potatisåkrar och dessa ytor är idag tämligen igenvuxna med
buskar och sly, frånsett allra närmast fiskeläget där de idag hålls som klippta gräsmattor. Den norra delen
av Stora Grindö är beskogad, bland annat med en hällmarkstallskog där några av träden kan vara runt
200 år gamla. Inga vägar, bara stigar, finns på ön.

Stora Grindö har troligen ett ursprung som säsongsfiskeläge, det vill säga fiskare har bott där under
sommarhalvåret för att fiska, torka och salta in fångsten, men det är oklart vid vilken tid ön fick en bofast
befolkning. Ortnamnet ”Grinda” nämns första gången i greve Jöran Erikssons (Gyllenstierna) jordebok
från 1562 som ett fiskeläge under Fågelviks gods i Tryserums socken. Detta ägarförhållande kom att
bestå fram till sekelskiftet 1900. Bebyggelsen har troligen alltid legat kring den nuvarande hamnen. På
den äldsta bevarade kartan, från år 1726, tecknas och omnämns Stora Grindö som ett torp. I slutet av
1700-talet fanns tre hushåll på ön och i slutet av 1800-talet skall hela sju hushåll ha bott där. Först år
1901 gavs öbefolkningen möjlighet att friköpa ön. Där fanns då fyra små fiskargårdar som ägde lika del i
den samfällda marken och fisket.

Genom det ensidiga näringsunderlaget drabbades Stora Grindö förhållandevis tidigt av avfolkning. När
området gjordes till naturreservat år 1968 fanns ett permanentboende hushåll kvar på ön. I samband med
reservatsbildningen, år 1972, styckades fyra fritidshusfastigheter av – tre vid sundet mot Lilla Grindö och
en vid fiskeläget. I början av 1980-talet tillkom ytterligare en fritidshustomt i anslutning till fiskeläget. Vid
samma tid formaliserades även den sämjedelning av marken i själva läget som gällt sedan länge, så att
de fyra gårdarna fick varsin egen hustomt. Större delen av ön ägs dock fortfarande samfällt.

Stora Grindö visar en för skärgården typisk utveckling under slutet av 1900-talet med en omställning från
fiske och självhushållning till fritids- och rekreationsmiljö. Minskat betestryck och uttag av ved har lett till
att grönskan tätnat, men omfattningen av berg i dagen ger ännu ön en delvis karg miljö, som visar
skärgårdens magra förutsättningar och en förståelse för de många gånger hårda livsförutsättningar som
rått där. Öns koncentrerade bebyggelse som trängs i klippskrevan kring hamnen visar med tydlighet både
behovet av en läskyddad livsmiljö och fiskets centrala betydelse för dem som befolkat ön. Den
kulturpräglade miljön är i hög grad koncentrerad till kärnområdet kring fiskeläget, men även de
sparsamma kulturlämningar som ligger utanför kärnområdet är viktiga för förståelsen av hur området
använts som helhet.
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Stora Grindö fiskeläge sett från sjön.

 

Utsnitt ur karta från år 1726 över ”Städsholmen med torpet Grindö i
Tryserum socken, Tjust härad och Kalmar län”. Grindö hörde alltså (liksom
alla de andra öarna, holmarna och skären i området) till Städsholmens
gård, som i sin tur lydde under Fågelviks gods. Skeppsleden passerade
sydväst om Stora Grindö, utanför Råsumskär. På stora Grindö fanns vid
tiden ett fiskartorp, markerat i rött. Notera även den röda inhägnaden som
markeras intill sundet mot Lilla Grindö, vilken motsvarar ödekyrkogården
(L1957:4289).

 
 

 

Flygfotografi av Stora Grindö fiskeläge år 1944. (Foto av fotografi i öns
laxrestaurang.)

Utsnitt ur 1945 års ekonomiska karta.

 

Bodar och ökor på Stora Grindö år 1951. Samtliga byggnader på bilden
finns kvar år 2017, men har renoverats och delvis moderniserats. (Foto ur
Kalmar läns museums arkiv.)
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Vy över Stora Grindö år 1951. Miljön känns igen, men är betydligt
lummigare år 2017. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)

 

Grindöborna, fiskarna och marknadsfararna Seth och Elof Franzén år 1951.
(Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Stora Grindö utgör en del av naturreservatet Norra Tjust skärgård (Lst Kalmar län, beslut per
2010-02-11). I reservatföreskrifterna ingår bland annat förbud mot nybyggnation och mot att
väsentligt ändra användningen av de befintliga byggnaderna utan Länsstyrelsens tillstånd.

3. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet på Stora Grindö är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Stora Grindö fiskeläge
Loftahammars socken

Kärnområde Stora Grindö fiskeläge ligger inom Stora Grindö huvudområde och består av öns fiskehamn,
bebyggelsen kring denna och vattenområdet närmast utanför.

Klipporna ger skydd för Östersjön

Hamnen på Stora Grindö skjuter in som en kil bland öns klippor. Den öppna Östersjön ligger nära och en
trygg hamn var förutsättningen för att Stora Grindö skulle kunna bli en viktig hamn och bostadsort för
fiskare. Bebyggelsen hukar bakom klipporna i sluttningen ner mot hamnen. Fisket har i dag förlorat sin
betydelse, men många av husen på ön har renoverats och  ekonomibyggnader har blivit bostäder.
Byggnaderna är förhållandevis välbevarade utvändigt. De är enhetligt målade med röd slamfärg och vit
oljefärg och har tegel på taken. Flera av bostadshusen är från 1860- och 1870-talen. Äldre båtsen,
båthus, är av traditionell Tjusttyp. I dag är Stora Grindö ett sommarparadis och hamnens gamla
fiskebryggor har bytts ut mot moderna soldäck.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Ort uppkommen ur fiskerinäringen och med månghundraårig tradition som fiskeläge.
Bebyggelsen tydligt lokaliserad till hamnen/glot. Samtliga byggnader har koppling till
fisket, men båthus, sjöbodar och bryggor visar näringstraditionen på ett direkt sätt.

Byggnadstraditionen
Traditionella boningshus för skärgården, flera av dem med välbevarat historiskt yttre.
Typiska Tjust-båtsen/båthus.

Klass 1
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Den brukade skärgården

Miljön vid byläget på Stora Grindö visar på den kombination av jordbruk och fiske som under lång tid
utgjorde grunden för skärgårdsbefolkningens försörjning. Det är det tydliga sammanhanget mellan de
båda näringsgrenarna som utgör en viktig del av platsens kulturhistoriska värde.

På Stora Grindö ligger bebyggelsen tätt samlad vid en smal vik som skär in den höga klipphällen, nästan
som i en bergsskreva. De markanta topografiska förhållandena tydliggör de grundläggande
förutsättningarna för skärgårdens historiska fiskarbefolkning.

Byggnadstraditionen

Det äldre byläget på Stora Grindö har den för skärgården typiska uppdelningen i olika funktioner– båthus,
sköthagar, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Detta
visar på det viktiga samband som beskrivits under rubriken Den brukade skärgården.

Fiskeläget utgörs av fyra små fiskargårdar med boningshus, stenkällare, ladugårdar, båthus och olika
bodar som trängs kring hamnen. Koncentrationen och mångfalden av olika byggnader gör att
bebyggelsen i förstone kan framstå som ett oordnat ”gytter”. I själva verket finns en tydlig ordning och
uppdelning mellan de olika gårdarnas tomter, idag omsatt i formellt avstyckade fastigheter. Fiskelägets
bebyggelse, som i huvudsak härrör från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början, är sammanhållen,
koncentrerad och enhetlig.

Alla hus i läget är rödfärgade med vita knutar. De äldre boningshusen har förhållandevis välbevarade
exteriörer. Flera av dem är uppförda kring 1860-, 1870-talen. Båthusen, av traditionell Tjustmodell, ligger
med gaveln vänd mot sjön och skunken i byggnadens längdriktning. Även om miljön under 1900-talets
senare hälft genomgått en omvandling från fiskarmiljö till fritidsdito, vilken bland annat inneburit att
ekonomibyggnader byggts om till boningshus, finns också flera äldre bevarade nyttobyggnader.
Sammantaget ger bebyggelsen en god bild av byggnadsskick och levnadsförhållanden i skärgården
decennierna kring sekelskiftet 1900. De förändrade förutsättningarna för och användningen av
kulturmiljön framgår ändå med tydlighet av de generösa soldäck som fått ersätta hamnens fiskebryggor
samt kontrasten mellan igenväxande kulturmarker och de välklippta gräsmattorna närmast husen.
Anknytningen till den traditionella näringen hålls år 2017 främst levande genom två av öns gårdsägare:
en pensionerad deltidsfiskande ålfiskare, samt innehavaren av laxodlingen.
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Vy över Stora Grindö fiskeläge. De flesta byggnader har höga historiska
äkthetsvärden, men den yttre miljön har ändrats i många andra avseenden.
Garnställningar, sumpar och ökor har idag ersatts av generösa bryggdäck,
sittgrupper och fritidsbåtar.

 

Stora Grindö fiskeläge sett från sjön.

Boningshuset till en av fiskegårdarna (H4). Huset uppfördes ursprungligen i
Hulta by. Det flyttades till Väderskär i slutet av 1800- talet, för att år 1926
återigen flyttas, denna gång till Stora Grindö.

 

Ladugården till boningshuset på föregående bild (H4) berikar miljön i
egenskap av genuin ekonomibyggnad.
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En av de äldsta byggnaderna på Grindö är detta boningshus, uppfört 1855
(H3). Strax intill ligger det nya boningshuset från 1985.

 

Före detta ladugård, idag ekonomibyggnad till (H3). Till höger utedasset.

Boningshuset till en av de fyra fiskegårdarna (H2).

 

Till vänster syns den till sommarstuga ombyggda ladugården till föregående
gård (H2), samt till höger båthusen till ett par av gårdarna (H3, H4).

Boningshus (H1) och en till gäststuga inredd bod på en av Grindös små
fiskegårdar, bebodd av en ännu aktiv fiskare (pensionär).

 

Redskapsbodar och ladugård till gården på föregående bild (H1).
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Båthus till gården på ovanstående bild (H1).

 

På tre av gårdarna finns stenkällarna kvar – här skymtar en av dem mellan
en inredd bod och boningshuset (H4).

I området närmast läget finns stenmurar som minnen av en tid då de små
odlingarna behövde skyddas från betande, bökande djur.

 

Några sommarstugor ligger i utkanten av fiskeläget.
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Huvudområde Stora Hallmare
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0y4jCe.

Huvudområde Stora Hallmare ligger inom de historiska markerna till Hallmare by, en i många
avseenden typisk skärgårdsby. Huvudområdet innehåller ett kärnområde omfattande byns
bebyggelsecentrum med den centrala jordbruksmarken, byns lilla hamn och udden Hallmare
skackel. Området gränsar till riksintresse H 93 Tjust skärgård.

I Hallmareviken

Byn Hallmares hamn ligger längst in i Hallmareviken. Viken omges av uddarna Nabben och
Hallmare skackel, varav den sistnämnda är en del av huvudområdet. På Hallmare skackel
finns en del fornlämningar i form av gravar och andra kulturhistoriska lämningar som kummel
och grundrester av torp och backstugor. Lämningarna utgör en förlängning av byn Hallmare
och är en viktig del av dess historia. Byn omges av ett småskuret odlingslandskap som tar
vara på trånga passager och flikar mellan höjderna.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområde (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Hallmare (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområde
Hallmare by ligger cirka en halvmil från sockencentrum, längst ut på den stora halvö som skjuter ut mot
sydost från Loftahammar. Vid spetsen är halvön kluven i uddarna Hallmare skackel och Nabben, varav
den sistnämnda förklarades som naturreservat år 1973. Mellan uddarna ligger Hallmareviken med Stora
Hallmares hamn och själva bykärnan några hundra meter inåt land. Halvön kan närmast beskrivas som
en småkuperad urbergsplatå, med mager hällmarkstallskog och små våtmarkssänkor. Mer
sammanhängande och odlingsvärda dalstråk har endast funnits kring Hallmare, men även här ligger
jordbruksmarken i ett splittrat mönster, uppbruten av lägre bergsknallar.

Både på Hallmare skackel och Nabben, liksom på öarna utanför, finns många stenrösen. De är
svårbestämda som fornlämningar. En del av dem är tveklöst förhistoriska gravar och visar att området
varit en livsmiljö sedan mycket långt tillbaka. På krönet av Hallmare skackel finns exempelvis ett gravfält
från brons- eller järnåldern (L1958:9521) med ett par rösen och sju stensättningar. Gravrösen har också
fungerat som sjömärken och med detta syfte har en del forngravar senare byggts på eller plockats om.
Vissa av stenkumlen har enkom byggts för att fungera som sjömärken. På ”Skackeln” finns även en båk
(L1958:9922), ett närmare tre meter högt, murat sjömärke som sannolikt anlagts för att kunna användas
som fyrbåk, det vill säga som fundament för en vårdkase. Den äldsta kartan över Hallmare by, från år
1704, visar en brinnande vårdkase på just denna plats. Den stora farleden gick i äldre tid närmare
fastlandet än idag och passerade Hallmare skackel. Ortnamnet ”Hambrae” i en vägbeskrivning (på latin
ett itinerarium) från mitten av 1200-talet (”Kung Valdemars segelled”) kan syfta på Hallmare, eller möjligen
på Loftahammar. När Hallmare nämns i slutet av 1300-talet och under 1400-talet skrivs bynamnet som ”
Halmarum”.

Vid mitten av 1500-talet fanns två gårdar i Hallmare som i början av 1700-talet benämndes Frälsegården
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och Rusthållet. De båda gårdsbenämningarna finns kvar ännu idag och gårdstomterna är i princip
desamma, trots att byns jord delats och omfördelats och fler gårdar tillkommit. Då Hallmare genomgick
storskifte år 1784 skildes gårdarnas ägor åt och samtidigt avskildes ägorna till hemmanet Risebo och det
lilla torpet Våll, båda väster om byn. Våll namnändrades senare, troligen i början av 1800-talet till Lilla
Hallmare. Längre fram i tiden, 1943, köptes denna gård av Linköpings stad som lät bygga en barnkoloni
där. Senare ägde Saab i Linköping den som semesteranläggning för sina anställda, men sedan början av
2000-talet utgör gården privatbostad.

När Våll fick namnet Lilla Hallmare började byn att kallas Stora Hallmare. Hallmare frälsegård låg under
lång tid under Vinäs gods i Eds socken innan den friköptes och delades upp mellan två ägare i början av
1800-talet. Vid laga skifte år 1841 delades även Rusthållet upp i ett par gårdar. Något senare gjordes
ytterligare delningar så att det under slutet av 1800-talet fanns sex gårdar i byn. Vid 1900-talets mitt fanns
fem.

Hallmares fem gårdar är ännu tydliga som bebyggelseenheter där de ligger grupperade kring den bygata
som leder ned till hamnen vid Hallmareviken. Den agrara bebyggelsen omfattar omkring 30 hus,
båthusen inräknade. Den rumsligt sammanhållna bykärnan med ett stort antal byggnader av varierande
storlek som ligger oregelbundet utplacerade och med stor hänsyn tagen till sprickdalslandskapets
terrängförhållanden, är talande för regionen. Bebyggelsens karaktär är dock inte helt enhetlig – både
bland boningshusen och ekonomibyggnaderna finns en relativt stor variation i ålder, material och färg.
Några av mangårdsbyggnaderna är tydligt påverkade av flera omgångar av exteriöra moderniseringar. I
utkanten av den centrala bymiljön, framför allt ned mot vattnet, har ett tiotal fritidshus byggts under 1900-
talets slut.

Den splittrade berggrunden kring Hallmare by ger upphov till ett småskaligt
och oregelbundet odlingslandskap. De centrala ägorna hålls öppna med
betesdjur.

 

Utsnitt ur karta över Hallmare från år 1704. De båda gårdarna, den större
Frälsegården (1) och det mindre Rusthållet (2), och båtsmantorpet söder
om dem syns som hussymboler. Åkrarna (små grå ”fyrkanter” intill husen)
var mycket små och av beskrivningen framgår att saltsjöfisket var det som
bar upp hemmanen. Om Frälsegårdens sägs ”...ett landshemman beläget
vid Saltsjön, tagandes sin näring och utlagor av fiske uti Saltsjön.” På
kartan visas alla de fasta fiskeplatser som respektive gård hade, de flesta
placerade i småvikar och gatt.
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Hallmare hamn med båthus av varierande ålder och modern
småbåtsbrygga.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Hallmare är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Hallmare
Loftahammars socken

Kärnområde Hallmare bykärna omfattar tillfartsvägen till byn, de äldre åkermarkerna, byns
bebyggelsecentrum och den centrala dalsänkan som sträcker sig ned till hamnen.

Mellan hav och land i Hallmare

Skärgårdsborna har ägnat sig åt en blandning av jordbruk, boskapsskötsel och fiske för att kunna försörja
sig. Även fastlandsboende i exempelvis Hallmare har levt på samma sätt. Bebyggelsen i Hallmare by
ligger utsträckt utmed bygatan ner mot byns hamn. Både i byn och vid hamnen finns en åldersmässig
blandning av byggnader.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Den brukade skärgården
Hamnen, byggnader och anläggningar kopplade till fisket, odlingslandskapet och
lantbrukets ekonomibyggnader visar på den blandekonomi som varit förutsättningen för
skärgårdens försörjning.

Byggnadstraditionen
BKlassongårdens byggnader vilka har en för regionen typisk karaktär, både i typ och
detaljer, till exempel den lokalt förekommande paneltypen med spetsade nerändar.
Ålderdomlig loge/lada. Båthus av Tjustmodell.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Den brukade skärgården

Kärnområde Hallmare bykärna är en god representant för kustbyarna i Västerviks kommun. Bykärnans
landskapsbild och byggnader visar hur kombinationen av ett småskaligt jordbruk, jakt och fiske gjort det
möjligt för människor att försörja sig i dessa svårbrukade områden. Jordbruksmarkens småskaliga och
splittrade mönster, bebyggelsens placering och byggnadernas funktioner är alla typiska för de
kustanknutna byarna. Den oregelbundna topografin och de förhållandevis blygsamma höjdskillnaderna
gör dock att landskapets former inte är så tydligt definierade.

De historiska kartorna visar att Hallmares äldsta åkermark låg i den smala dalsänkan nordväst om
bebyggelsen, medan dagens åkermark ned mot hamnen framförallt utgjordes av ängsmark. En successiv
uppodling av ängen, och senare även av mindre våtmarker på skogen, ökade byns åkerareal fram till
mitten av 1900-talet. Idag ligger de centrala åkrarna som betesvall, medan mer perifera åkrar växer igen
eller skogsplanterats. Låga bergsknallar skjuter upp ur jordbruksmarken sombildar ett småskaligt och
oregelbundet mönster. De lövskogsbevuxna småhöjderna gör omgivningarna svåröverblickade och
någon visuell kontakt mellan själva bykärnan och hamnen finns inte.

Tillfartsvägen till Hallmare by som i äldre tid slingrade sig mellan bergsknallarna byggdes om till en jämn
och rak asfaltväg under efterkrigstid.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen vid Stora Hallmare utmärks av ett för området typiskt läge samt i en bebyggelse som
åldersmässigt främst representerar sekelskiftet 1900.

Tre av byns fem gårdar ligger i ett för regionen typiskt läge, i övergången mellan högre belägna
hällmarker och låglänta sedimentjordar: Frälsegården (H1), Kronogården (H3) och Klassongården (H2).
Vid Klassongården finns ett par äldre boningshus, möjligen har den utgjort två gårdar under slutet av
1800-talet. Rustgården (H4) ligger just söder om dem, utmed den grusväg som leder ned över inägorna
till hamnen vid Hallmareviken. Detta gårdsläge, i direkt anslutning till den låglänta jordbruksmarken
framstår inte som traditionellt, men är de facto gammalt. Vägen och gården ligger troligen på en flack
hällmarksrygg som inte kunnat brukas. Den femte gården, Båtsmansgården (H5), är utskiftad i slutet av
1800-talet. Den ligger också utmed byvägen, men betydligt längre ned mot hamnen. Mittemot denna gård
ligger en villa från mitten av 1900-talet som uppfördes av en av bröderna ur familjen Klasson som
försörjde sig som fiskare.

Den agrara bebyggelsen tycks ha sin tyngdpunkt i decennierna kring sekelskiftet 1900, med
mangårdsbyggnader i 1 1⁄2 plan och dubbelt rumsdjup, samt stora ladugårdslängor som integrerar olika
funktioner. Vid Klassonsgården (H2) finns en fin gårdsbild med byggnader som sannolikt uppförts senast
vid 1800-talets mitt och har bevarad historisk karaktär. I den södra delen av byn står en ålderdomlig
lada/loge som hör till Rustgården (H4). Ladan är i skiftesverk med ett ålderdomligt halmtak på tätt lagda
tvärrafter, och visar hur ekonomibyggnaderna i denna region sannolikt såg ut vid mitten av 1800- talet.
Dessvärre är denna intressanta lada i dåligt skick. Byggnadsbeståndets karaktär är inte helt samlad,
bland annat på grund av ombyggnader av den äldre bebyggelsen och ett sentida tillskott av fritidshus.

Vid hamnen ligger en grupp båthus, de flesta av dem panelklädda, men med varierande takmaterial.
Några av dem är av den traditionella, gavelvända Tjusttypen och här finns också ett båthus av den större
modell som ofta uppfördes kring mitten av 1900-talet, sedan ålbottengarnsfisket slagit igenom på 1930-
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talet.

Utsnitt ur 1784 års karta över Hallmare by. De tunna, vita linjerna visar
dagens vägar och byggnader för att underlätta orientering och jämförelse.
De ligger inte absolut exakt, men tillräckligt för att avgöra att huvuddragen i
landskapet bevarats sedan den historiska kartan ritades.

 

Vid Klassongården (H2) ligger detta och ytterligare ett bostadshus som
båda framstår som uppförda senast kring 1800-talets mitt. Möjligen har de
ursprungligen utgjort två separata gårdar.

Kronogårdens mangårdsbyggnad (H3). Med sin enkla form och måttliga
skala infogar sig byggnaden väl bymiljön, men den blir också svårdaterad, i
synnerhet som fasaderna tilläggsisolerats och även andra exteriöra
ändringar gjorts i sen tid.

 

Frälsegårdens mangårdsbyggnad (H1, i förgrunden) är troligen uppförd i
slutet av 1800-talet, men har genomgått flera exteriöra moderniseringar.
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Rustgårdens boningshus (H4) med sitt tidstypiskt brutna tak, är troligen
uppfört på 1930-talet.

 

Båtsmansgården (H5), eller ”Nygård”, ligger i ett utskiftat läge ned mot byns
hamn och har en karaktär av att vara byggt i slutet av 1800-talet, eller under
det tidigaste 1900-talet.

”Brygghuset”, troligen ett brygghus från 1800-talet som byggts om till
sommarstuga.

 

Exempel på sentida fritidshus just utanför kärnområdet.

Rustgårdens ekonomibyggnader. Till vänster den äldre ladan/logen och till
höger den yngre ladugården.

 

Ekonomibyggnad vid vägkorsningen mitt i byn. Troligen har den hört till
Klassonsgården.
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Kronogårds ladugård ...

 

... och maskinhall.

För kust- och skärgårdsområdet typisk fasadpanel med locklister med
spetsig nederände.

 

Detalj av den gamla ladans halmtak, där halmen bundits med vidjor.

Vy från bygatan med Kronogårdens byggnader till vänster, Klassongårdens
till höger.
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Huvudområdet Stormandebo
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1GvyfO.

Huvudområdet Stormandebo består av de historiska markerna vid Stormandebo by samt det
fornlämningsrika området sydost om byläget. Inom huvudområdet finns ett kärnområde som
omfattar byn med omgivande jordbrukslandskap.

Fornlämningar från olika tider i skogsbygd

Stormandebo är en typisk skogsby i Tjusts inland. Fornsöks karta över fornlämningar visar att
Stormandebo ligger i ett gränsområde. Nära byn går gränsen för den fornlämningstäta bygd
som är ett av Västerviks kommuns starkaste karaktärsdrag. I området finns de sista
ansamlingarna av rödmarkerade fornlämningar, ofta tätt samlade kring dagens
odlingsmark.  Längre västerut är det i stället de blå markeringarna i form av övriga
kulturhistoriska lämningar som dominerar. De representerar husgrunder från modern tid,
lämningar från skogsbruk och fynd av förhistoriska föremål. Dessa lämningar är betydligt mer
spridda i landskapet. Vid Stormandebo finns ett antal gravanläggningar i form av rösen och
stensättningar som troligen är från bronsålder eller äldre järnålder men också spåren av ett
äldre brukande av markerna.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Innehåll:
Kärnområde Stormandebo (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Stormandebo ligger under högsta kustlinjen, i den sydvästra delen av Västerviks kommun.
Sprickdalslandskapets dramatiska topografi med stora höjdskillnader är här utslätad, men strukturen med
höjdsträckningar som spolats rena från det bördigaste material som istället samlats i lågläntare lägen
kvarstår. I flera av dessa låglänta lägen finns sjöar och vattendrag som binder samman området och
bland annat gjort det möjligt att flotta timmer från inlandets skogsbygd ut till kusten. En sådan flottled var
sjöarna Stora och Lilla Slissjön som på karta från 1837 fortfarande är en större sjö. I Stormandebo är det
tydliga kulturlandskapet en av de bärande faktorerna för utpekande. Odlings- och betesmark bildar en
långsträckt gata i skogslandskapet. Det äldsta byläget ligger på sluttningen nordost om odlingsmarken
medan yngre gårdslägen placerats på mindre höjdlägen eller platser med sämre mark utspridda i
odlingslandskapet. Lövskog med bland annat björk och ek dominerar i anslutning till odlings- och
betesmarken. Här finns också ett stort inslag av hassel i kanten på den öppna marken och på åkerholmar
och rösen.

Västerviks kommuns fornlämningsbild domineras av lämningar från bronsåldern och så också i
Stormandebo, till exempel gravar i form av rösen (L1958:834, L1958:4611, L1958:9877). Förutom rösen
finns här större områden med fossil åker ( Lämningarna består främst av rösen och stensättningar men
här finns också områden med fossil åkermark. Ett fint område med fossil åker och röjningsrösen finns till
exempel i huvudområdets sydöstra del (L1958:323, L1958:396, L1958:397,L1958:1045 och L1959:9956).
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Flera av rösena och stensättningarna ligger på höjdlägen i landskapet. Gravarna tillsammans med den
fossila åkermarken visar att platsen varit attraktiv för människor att bebo åtminstone sedan bronsåldern.

Bynamnet Stormandebo ska komma av en förvanskning av namnet Størbyørnabothum alltså
Stybjörnsboda. Under medeltiden fanns i Stormandebo två gårdar, ett skattehemman och ett
kyrkohemman. Att uppfödning av boskap varit den viktigaste näringsgrenen framskymtar i en beskrivning
av vad gårdarnas marker producerade från 1560. Då har skattehemmanet åker till två tunnor och äng till
tre lass hö, gott mulbete och utrymme, god svedje-, timmer- och näverskog, ollonskog till två svin, gott
fiskevatten till gädda, braxen, abborre och mört samt fyra notvarp medan kyrkohemmanet har åker till tre
tunnor och äng till fem lass hö, gott mulbete och utrymme, god timmer-, svedje- och näverskog, ollonskog
till tre svin, något fiskevatten till gädda, abborre och mört samt tre notvarp.

Under 1600-talet läggs Stormandebo under Ankarsrums säteri och bruk. Byns gårdar kom att brukas av
arrendatorer. När laga skifte av åker och ängsmark genomfördes 1837 fanns sex gårdar i byn. Skogen
skiftades aldrig. Att situationen varit speciell framgår också av den ekonomiska kartan från 1943. Inom
byn Stormandebo finns inga fastighetsgränser, inte ens kring tomterna som omger bostadshusen.
Säteriet/bruket ägde all mark. Säteriet och brukets tid som ägare gick dock mot sitt slut. Efter att
Ankarsrums bruk 1968 köpts av Electrolux såldes skogsinnehavet till Holmens Bruk AB med tillträde vid
årsskiftet 1972/1973. 1971 fick ägarna till byns hus, enligt akter hos lantmäteriet, friköpa sina tomter. 

Att byn haft en annan näringsstruktur märks också i landskapet, se vidare i kärnområdesbeskrivningen.
Den sydöstra delen av huvudområdet förefaller främst ha varit betesmark. Här fungerar fortfarande äldre
trägärdsgårdar som stängsel. I den här delen av området kan man på kartan från 1837 också se fägator
utlagda.

Grusvägen genom Stormandebo från nordväst. På båda sidor om vägen ett
öppet beteslandskap.

 

Ett av flera gravrösen (L1958:834) inom huvudområdet. Det dateras till
bronsåldern.
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Fossil åker i huvudområdets sydöstra del (1959:9956). I förgrunden ett av
flera rösen i området. Floran med hasselbuskar och örter i markskiktet
indikerar att marken har varit odlad.

 

Utsnitt ur laga skifteskarta för Stormandebo 1837. Byns åkermark är
gulmarkerad och beten och slåttermarker gröna. Pilen visar byns läge.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Stormandebo är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Grusvägen genom Stormandebo är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen
som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
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Kärnområde Stormandebo
Hallingebergs socken

Kärnområdet Stormandebo är ett ovanligt välbevarat och ännu till stora delar hävdat odlingslandskap.
Området omfattar markerna och gårdsmiljöerna.

Ålderdomliga spår av långvarigt jordbruk

Vid Stormandebo finns, förutom förhistoriska gravar, flera områden med fossil åker och röjningsrösen. En
del av dessa brukas fortfarande, andra är övergivna sedan länge och i dag bevuxna med skog.
Kärnområdet omfattar de marker som fortfarande brukas i Stormandebo. I dag är det betesmarker och
vallodling. I markerna finns en del av alla de röjningsrösen som funnits kvar. Vid rösena växer i dag ofta
större lövträd eller vidlyftiga hasselbuskar. Här finns också låga, nästa överväxta linjer med stenar som en
gång markerade gränser i markerna. I områdets södra del finns också långa, grånade trägärdsgårdar
bevarade. Spåren av ett äldre brukande är här ovanligt välbevarade. Sammantaget ger de här olika
företeelserna landskapet vid Stormandebo ett ålderdomligt utseende som man sällan träffar på i dagens
odlingslandskap.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det brukade landskapet
By i skogslandskapet med ett odlingslandskap som fortfarande har spår av 1800-talets
brukande.

Det förhistoriska landskapet Rösen, stensättningar och fossil åker från bronsålder och äldre järnålder.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Det brukade landskapet

Odlingslandskapet och de hävdade markerna står i centrum för kärnområdet Stormandebo och är den
direkta anledningen till att området bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Odlingslandskapet kring Stormandebo har inte i samma omfattning som andra genomgått den
omfattande stenröjning som genomfördes på de flesta platser i mitten av 1900-talet. I de marker som en
gång utgjorde byns äldsta åkermark finns såväl ett mycket stort antal rösen av varierande storlek som en
del av de tunna stensträngar som vid tiden för laga skifte markerade gränser mellan olika brukares
gärden. Man kan tänka sig att här har åkerbruket fått stå tillbaka för djurhållning och skogsarbetet i
säteriets skog. En mycket stor andel av byns åker, äng och bete brukas fortfarande även om brukandet
inte är lika intensivt idag som det varit. Även här har, som på många andra platser, de sämre och mer
avlägset liggande markerna övergetts och fått växa igen. I den nordvästra delen av området har de äldre
hägnaderna ersatts med modernt elstängsel. Den sydöstra delen är fortfarande till mycket stor del
inhägnad med äldre trägärdesgårdar.

Bebyggelsen ligger på höjdlägen i och kring odlings- och betesmarken. Bebyggelsen har under en lång
tid varit arrendatorsbostäder för de olika brukarna. Det gamla byläget finns kvar men det finns också flera
utflyttade gårdar och bostadshus. Även i byns bebyggelse syns det annorlunda ägoförhållandet. De
påkostade mangårdsbyggnader i två våningar som man ofta ser på gårdarna i Västerviks kommun liksom
i övriga delar av länet saknas här. Mangårdarna är mindre och ofta bara 11⁄2 våning. Som arrendator
byggde man inte nytt för att manifestera gårdens välstånd.

Det förhistoriska landskapet

Inom och i nära anslutning till kärnområdet finns flera lämningar från bronsålder och äldre järnålder. Det
visar att även den här delen av Västerviks kommun haft en stor bofast befolkning redan vid den här tiden.
Lämningarna är inte så storslagna och påkostade som de stora kustnära boplatserna och gravfälten, men
visar hur vattenlederna in i skogsbygden ändå gjort områden som Stormandebo betydelsefulla för
dåtidens ekonomi.

Kärnområdet omfatta två större områden med lämningar efter äldre odling, fossil åker (L1958:836 och
L1958:4609). Hur gamla odlingslämningarna är går inte att svara på i dagsläget. I många fall kan man
datera röjningsrösenas äldsta fas till medeltid, ibland med en kontinuitet bakåt till järnålder. Ofta har
odlingsrösena byggts på efter hand, varför de äldsta spåren är svåra att identifiera. Inom kärnområdet
finns även ett flertal förhistoriska gravar. De äldsta utgörs av rösen och dateras till bronsålder (L1958:342,
L1958:573, L1958:834, L1958:4610, L1958:4611 och L1959:9877). I området finns också ett flertal gravar
i form av runda stensättningar, vilka dateras till brons eller järnålder (L1958:835, L1958:910, L1958:957,
L1958:984, L1958:985, L1958:986, L1958:4542 och L1959:9877). Den stora mängden gravar visar på en
rik bygd där man tidigt lagt grunden till dagens kulturlandskap. I området finns också slagg efter äldre
järnframställning, vilken återfinns spridd över en 20 x 20 meter stor yta och härrör troligen från en
sönderodlad slaggvarp (L1955:6332). Det finns också lämningar efter äldre bebyggelse med flera
husgrunder, där en har rester efter ett skorstensröse. Oavsett datering bidrar de olika lämningarna till
kärnområdets utpekande genom att visa på hur platsen brukats under lång tid.
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Vy över markerna nordväst om bykärnan. Marken har historiskt sett brukats
som åker men aldrig röjts från de stenrösen som kastats upp på flera
platser. Idag används de främst som betesmarker. I den bortre kanten samt
på en del av de större rösena har hasseln fått fäste.

 

Exempel på stensträng som tidigare markerat gräns mellan olika
fastigheters åkrar.

Idag en körväg men på 1837 års karta markerad som en fägata.

 

Bostadshus i den gamla bykärnan, uppfört av trä troligen 1917.

Bostadshus i den gamla bykärnan. Byggt ca 1890 och reveterat.

 

Exempel på äldre ekonomibyggnad, delvis byggd i skiftesverksteknik.
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Gården Koltorp som etablerats efter skiftet 1837. Nuvarande bostadshuset
och ladugården uppfördes 1898.

 

Vy över före detta åkermark i områdets sydöstra del. Även här är det gott
om rösen som blivit kvar. Trägärdesgården och de större friväxande
lövträden förstärker intrycket.
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Huvudområde Sundsholm
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/LOvvz.

Huvudområdet Sundsholm består av bergig och skogbevuxen terräng med mellanliggande
uppodlade åkrar och hagar intill ett sjösystem. Inom huvudområdet finns ett kärnområde,
Sundsholms gård.

Byn som försvann och Brunnsö kraftstation

Någonstans på gården Sundsholms ägor låg en gång i tiden byn Maråker. När gården
Sundsholm byggdes i mitten av 1600-talet, fick byborna flytta. I dag vet ingen var Maråker låg.
Det finns inga berättelser bevarade från människor som en gång bott i byn och inga spår i
landskapet. Det är ovanligt och väcker förstås fantasin. Hur såg det ut och hur kom det sig att
allt försvann? Den försvunna byn tror man låg nordväst om sjön Maren. Vid Brunnsö kanal,
mellan sjöarna Maren och Ålsjön, ligger Brunnsö kraftstation, ett av alla dessa små
vattenkraftverk som i elektricitetens barndom byggdes för att producera elkraft. Kanalen hade
byggts redan på 1860-talet i syfte att anlägga en kvarn här. Kraftstationen stod klar 1905. Det
var Gunnebo bruk som lät bygga den. Syftet var att kunna göra elektrosvetsade kättingar
i stället för att smida för hand. I dag står kraftstationen kvar som ett minne av en tid då den
industriella framtidstron var stark.

Innehåll:
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet utgörs av gården Sundsholm, med omgivande marker, Rössle by och Brunnsö
kraftstationsmiljö. Gården Sundsholm bildades på den avhysta byn Maråkers marker och fick sitt nya
namn på 1640-talet.

Landskapet kring Sundsholm och Rössle är en del av Tjusts sprickdalslandskap. I den södra delen av
Västerviks kommun är höjdskillnaderna påtagliga men inte fullt så dramatiska som längre norr ut. Flera
stora sjöar skapar ett vattensystem som gett möjlighet till kommunikationer långt in i landet. I höjdlägena
dominerar tallskogen och ibland går berget i dagen. Mellan de stora höjdpartierna ligger den bördigare
marken. Här finns åker, äng och lövskog närmast bylägena.

Närheten till vatten och bra odlingsmark har gjort att det tidigt varit attraktivt att slå sig ner i området. Det
visar de fornlämningar i form av registrerade möjliga boplatser och gravar. Boplatserna ( till exempel
L1955:6157 och L1955:6185) har inte daterats men kan vara från stenålder medan gravarna (till exempel
L1958:2674, L1958:2717, L1958:2793, L1958:2890 och L1958:3213) genom sitt utseende dateras till
brons- eller järnålder.

I det medeltida skriftliga källmaterialet heter Sundsholm Maråker. Såväl Maråker som Rössle tillhörde
under medeltiden Linköpings domkyrkas dekanat. Dekanatet i Linköping var regalt och dekanen utsågs
alltså av kungen. Dekanatet ska ha instiftats i slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet, möjligen av
kungen Svantepolk Knutsson som dog 1310. När gårdarna i Maråker/Sundsholm och Rössle etablerades
är inte känt men de kan båda vara från tidig medeltid. Båda nämns första gången i det kända skriftliga
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materialet 1543. De sägs vid den här tiden fortfarande tillhöra dekanatet men ska ha varit underlydande
hemman till Rumma, senare Helgerumsgodset. I Maråker fanns vid den här tiden två gårdar som vardera
hade åker till nio tunnor och två skäppor, äng till 13 lass hö, gott mulbete, god timmer-, näver- och
svedjeskog, gott fiskevatten till gädda, abborre, mört och braxen samt sex notvarp och ålfiske till ett pund
samt en skvaltkvarn var. I Rössle fanns också två lika stora gårdar som var mindre än Maråkersgårdarna.
Varje gård i Rössle hade åker till tre tunnor, äng till tio lass hö, gott mulbete, god timmer- och näverskog,
något fiskevatten till gädda, abborre och mört samt sex notvarp. En av gårdarna hade också en
skvaltkvarn.

Maråker/Sundsholm och Rössle hade dock senast 1562 överförts till kronan. Då donerades stora delar av
Gladhammars rättardöme av Erik XIV till den franska adelsmannen och äventyraren Charles de Mornay.
Det finns uppgifter som säger att Maråker/Sundsholm och Rössle inte donerades utan att de Mornay
köpte dessa gårdar. De Mornay kom att tjäna även Johan III men svek honom och deltog i planerna att
befria Erik XIV. När det uppdagades dömdes han till döden och avrättades i Stockholm 1574. Trots detta
fick hans änka Anna Trolle behålla godsinnehavet. När Anna Trolle dog ärvdes hela godsinnehavet av
systerdottern Kerstin Åkesdotter Bååt och hennes son Johan Sparre. Sparre såg till att göra Sundsholm
till ett säteri. Det är vid denna tid som byn Maråker ska ha avhysts och det gamla byläget ha övergivits.
Idag vet man inte var detta byläge låg. Johan Sparre lät bygga en större bostadsbyggnad. Ett av kraven
för att bilda ett säteri var att det var ståndsmässigt bebyggt.

Vid reduktionen 1680 drogs Sundsholm och Rössle in till kronan. Sundsholm blev ett rusthåll under
kavalleriet och Rössle hamnade i den välkände Västerviksborgaren Hans Anderssons ägo. 1790
skattköpte Helgerums dåvarande ägare Peter Christofer Cederbaum halva egendomen och Sundsholm
och Rössle hörde därmed till Helgerumsgodset.

Både Sundsholm och Rössle ägdes alltså i slutet av 1700-talet av P C Cederbaum och ärvdes av
Emerentia Bäckström. Prästfrun som bodde i Ljungby socken söder om Kalmar blev därigenom mycket
förmögen. Vid hennes död 1817 ärvdes hon av syskonbarn och Sundsholm kom därefter att definitivt
skiljas från Helgerum.

Efter att under 1800-talets första hälft ha tillhört olika ägare köptes Sundsholm av Emil Key. Han hade
storstilade planer för gården, men många av dem blev kortvariga eller aldrig helt realiserade. Key kan
sägas representera en ny typ av godsägare som ville förändra genom att knyta kontakter och pröva nya
idéer om än på patriarkala grunder. Miljön Sundsholm blev också platsen där en av förra sekelskiftets
stora opinionsbildare, pedagoger och författare, Ellen Key, växte upp och formades.

Odlingslandskapet kring Sundsholm präglas av stordrift. Äldre kartmaterial saknas i lantmäteriets arkiv
men redan de medeltida uppgifterna om två gårdar med vardera åker till mer än nio tunnors utsäde vittnar
om att jordbruket här haft en viktig roll i alla tider. Den ekonomiska kartan från 1943 visar på stora
sammanhängande och stenrensade åkrar. Förutom sjösänkningen av Maren har under 1800-talets andra
hälft har troligen ytterligare en del åkermark tillkommit genom utdikning. En jämförelse med 1970-talets
ekonomiska karta och dagens kartmaterial visar också på att åkermarken än i dag till mycket stor del
brukas. Det är framförallt mera avlägset liggande, mindre åkrar, ofta i anslutning till torpbebyggelse, som
idag är igenlagd till exempel vid torpen Marstrand och Perstorpet.

Vid Rössle finns ett traditionellt småbrukarlandskap med en agrar bebyggelse typisk för området. Byns
historia har varit nära sammanbunden med Maråker/Sundsholm och Helgerum. Omkring 1830 skildes
byn från Sundsholm och år 1832 var byn uppdelad i tre gårdar. Rössle ska ha genomgått ett skifte år
1838, men om denna förrättning finns inget material i lantmäteriets arkiv. Gårdarna i byn delades under
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1800-talet genom hemmansklyvning. Rössle nr 2 bestod till slut av fem gårdar och därför gjordes på den
gården ett laga skifte 1851. I samband med det etablerades flera nya gårdslägen.

Byns ursprungliga bebyggelseläge förefaller tidigare ha legat vid Rössleström. Här finns fortfarande en
koncentration av byns bebyggelse även om den efter laga skiftet är mera utspridd. Byns bebyggelse
består av träbyggnader från 1800-talets andra hälft. De är alla rödmålade med slamfärg och har
vitaoljemålade snickerier. Ekonomibyggnaderna är relativt stora och i många fall från 1900-talets början.
Även dessa är målade med röd slamfärg, men har istället tjärade knutar, dörrar och fönsterfoder.

Vid Rössleström ligger också en stor del av byns ursprungliga jordbruksmark. En jämförelse mellan
skifteskartan från 1851 (som dock bara omfattar dåvarande Rössle nr 2) och den ekonomiska kartan från
1943 visar att en hel del mark tillkommit i slutet av 1800-talet genom sjösänkning och dikningsprojekt.
Flera platsnamn som slutar med mosse eller mossarna samt namnet Venerna visar på att det tidigare
varit gott om våtmarker. En jämförelse med den ekonomiska kartan från 1970-talet och även med dagens
karta visar att en stor del av åkermarken fortfarande brukas även om en del nu brukas som bete och inte
som åker.

I kärnområdets södra del finns Brunnsö kanal med verksamheter som drevs med vattenkraft. Kanalen
grävdes omkring 1860 på initiativ av Emil Key på Sundsholm. Grävningen motiverades av ett
sjösänkningsföretag samt anläggandet av kvarn vid Brunnsö. Kanalen breddades och fördjupades 1905
då kraftstationen byggdes. Det var Gunnebo Bruk som lät anlägga den nya kraftstationen för att man
skulle kunna övergå från handsmidda till elektrosvetsade kättingar. Brunnsö kvarn och såg drevs efter
kraftstationens uppförande med elkraft. Driften upphörde 1936. Kvarnbyggnaderna står kvar liksom det
välbevarade kraftstationshuset. Tillsammans blir de en viktig del av platsens historia och visar på
vattenkraftens betydelse. Miljön vid Brunnsö har pekats ut som mycket värdefull i länsstyrelsens
utredning Vattenkraftsprojektet 2012-2013 – ett kulturhistoriskt projekt om de elproducerande
vattenkraftverken i Kalmar län.

En allé leder från ekonomibyggnaderna till huvudbyggnaden på Sundsholm.

 

Det öppna herrgårdslandskapet.
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Köttdjur på bete i det öppna landskapet på Sundsholm gård.

 

Detalj från bron på vägen mot Sundsholm.

En av ekonomibyggnaderna på Sundsholm.

 

Utsnitt ur 1943 års karta över Sundsholms gods. Dagens byggnader är
inritade med vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Flera byggnader
som fanns på 1940-talet är idag rivna. Kartan består av två kartbilder, vilket
förklarar den vita skarven som syns.
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Utsnitt ur 1943 års karta över Rössle by. Dagens byggnader är inritade med
vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Nederst i bild ser vi Brunnsös
kvarn och elverk.

 

Brunnsö kraftverk och kvarn vid Brunnsö kanal. Tegelbyggnaden är
kraftverket och den vita byggnaden som skymtar till vänster är kvarnen.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Maråker – Kallernäs - Rössle är värderat som klass i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Brunnsö kraftverk är värderat till den högsta klassen och bedöms som mycket kulturhistoriskt
värdefull i det vattenkraftsprojekt som utfördes av länsstyrelsen i Kalmar län 2012–2013.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Sundsholm
Gladhammar socken

Kärnområdet Sundsholms gods omfattar området kring herrgårdsbyggnaden tillsammans med dess
kvarvarande ekonomibyggnader, det närliggande odlingslandskapet och kontakten med sjön.

Ellen Keys älskade barndomshem

På gården Sundsholm föddes 1849 författaren och pedagogen Ellen Key. Hennes tankar om
barnuppfostran, presenterade i boken Barnets århundrade, gjorde henne till en internationellt känd
författarinna. Nationellt gjorde hon sig också omtalad, bland annat inom frågor som rörde folkbildning,
arbetarrörelsen och kvinnlig rösträtt. Gården Sundsholm ägdes av Ellens far Emil Key som också var
politiker. Gården gick ur familjens ägo 1888 efter att fadern gjort konkurs. Uppväxten på Sundsholm
präglade Ellen. När hon byggde sitt eget hem Strand vid Omberg i Östergötland var Sundsholm
förebilden. När Ellen bodde på gården var mangårdsbyggnaden en traditionellt nyklassicistisk byggnad.
Senare ägare lät bygga om huset som då fick ett frontparti med trappgavel och burspråk i
nationalromantisk stil.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Gårdsmiljö med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader och alléer. Lång historia med
en varierad ägarlängd där familjen Keys historia ger gården en särskild historisk
dignitet.

Byggnadstraditionen
Huvudbyggnad i en ovanlig blandning av nyklassicism och nationalromantik.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Ekonomibyggnad uppförd med för sin tid experimentell byggteknik.

Det förhistoriska landskapet Boplats från sten- eller bronsålder. Gravar från järnålder.

Herrgårdsbygden

Sundsholm är en av Tjustbyggdens många herrgårdar med en lång och spännande historia och har
därigenom ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnader speglar ett storskaligt jordbruk från 1800-talets
andra hälft och en del av den före detta ägaren Emil Keys försök. Dess direkta koppling till hans dotter
Ellen Key bidrar ytterligare till platsens kulturhistoriska värde.

Maråker eller Sundsholm som det heter idag har, som vi sett i huvudområdets historiska beskrivning av
platsen, en lång och skiftande historia. Den herrgårdsmiljö som idag finns på platsen har formats
framförallt under 1800-talet. När den nuvarande huvudbyggnaden stod klar köpte byggmästare Jonas
Jonsson 1844 gården av baron Johan Nordenfalk. Det blev dock en för dyrbar affär för byggmästaren och
redan 1847 såldes gården igen, den här gången till politikern, godsägaren och riksdagsmannen Emil Key.
Hit flyttade han med sin hustru Sophie Posse och här föddes familjens sex barn. 1890 var familjens tid på
godset över. Emil Key gick i konkurs och godset såldes.

Emil Key är idag mest ihågkommen som Ellen Keys far men Emil Key var en person typisk för sin tid.
Under 1800-talets andra hälft spreds nya forskningsrön och tekniska innovationer. Emil Key och hustrun
Sofia var föregångare som gärna tog till sig och prövade nyheter på sin egen gård. Paret var även
engagerade i socknens utveckling som till exempel Keyska flickskolan som drevs 1864 – 1885 och
initiativtagare till ett sockenbibliotek. Emil Key var även engagerad i vägfrågor och i sjösänkningen av den
närliggande sjön Maren. Key föreslog att församlingen skulle bygga en ny sockenkyrka med en ovanlig
planform. På en kyrkostämma 1878 visade han upp ritningar på kyrkor som alla var centralkyrkor. Key
hade knutit kontakter med arkitekten Erik Langlet som var specialisten på området. Det blev som Key
föreslog om än efter ritningar av en annan arkitekt. Gladhammar är idag en av Sveriges bäst bevarade
centralkyrkor.

Sundsholm fick en stor inverkan på författaren, pedagogen och opinionsbildaren Ellen Key (1849–1927).
Hennes bok Barnets århundrade blev en internationell bästsäljare och gjorde henne till en erkänd expert
på barnuppfostran. Hon skriver ”Född 11 dec 1849 på Sundholms i Södra Tjust av Kalmar län i en
naturskön trakt, hvilket gjorde att naturen och böckerna icke människorna, varit de bestämmande
inflytandena i min uppfostran.”.

Byggnadstraditionen

Sundsholm har en gårdsmiljö som på många sätt är typisk för en mindre herrgård men här finns också
spår av innovativa ägare som velat prova nya metoder för att bygga.

Landskapet omkring Sundsholms gods är kuperat. Från huvudbyggnaden, som är från 1700-talet, leder
idag en allé till ladugården och stallet, samt det intilliggande magasinet. Norr om stallet återfinns
vagnsbod och transformatorstation. På sidorna om denna allé breder stenröjda betes- och åkermarker ut
sig. Huvudbyggnaden är placerad vid västra delen av sjön Maren. Flera byggnader på gården är rivna,
bland annat en flygel till huvudbyggnaden, en statarlänga intill magasinet samt skolhuset.
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Den nuvarande huvudbyggnaden på Sundsholm ska ha en timmerstomme från 1700-talet. På 1840
reveterades byggnaden och fick den empirstil som den i grunden har idag. Då ägdes gården av baron
Johan Nordenfalk på Blekhem. Baronen hade vid den här tiden inlett ett samarbete med den i
Tjustbygden kände byggmästaren Jonas Jonsson som genomförde flera stora uppdrag i Tjust, bland
annat bygget av Lofta kyrka 1826.

Sitt nuvarande utseende fick mangårdsbyggnaden under Carl Gustaf Gottfrid Björnsfelts och hans hustru
Margaretas tid som ägare 1912-1918. Då genomgick byggnaden en omfattande ombyggnad. Mittpartiet
mot gårdssidan höjdes med en våning och byggdes om med en trappstegsgavel och burspråk i
nationalromantisk stil. Kakelugnarna ersattes av öppna spisar och el installerades. Huvudbyggnaden
hade ursprungligen en fristående flygelbyggnad. Där hade barnen Key fått bo för att inte störa sina
föräldrar. Denna flygel revs på 1950-talet.

Den välbevarade stora ladugården och stallet byggdes 1860. Byggnaden har en stamphuskonstruktion.
Det innebär att huset har väggar som uppförts med hjälp av två brädformar som sätts med en
väggtjockleks mellanrum på var sida om den blivande väggen. Formsidorna kan vara olika stora, i det här
fallet var det 60 cm långa och 30 cm höga, och fixeras på olika sätt innan de började fyllas med
väggmassa. Själva väggmassan som stamphusets väggar består av är grus – som i det här fallet togs
från ladugårdsplan – som blandades med lera och vatten. Utvändigt smetades väggarna på Sundsholms
stall och ladugård med ett 1 mm tjockt skal, som ingen idag vet vad det bestod av. Sägnen säger att
blandningen till detta ”skyddsskal” bland annat ska ha innehållit äggvita. Normalt brukar dock ett lager
kalkbruk läggas utanpå väggarna.

Stamphusväggar har mycket hög hållfasthet och kan därför byggas i flera våningar utan problem. Detta
var för Sverige en ny metod att bygga och ritningarna kom senare att publiceras i Svenska
Lantbruksakademiens tidskrift. Något stort genomslag fick dock aldrig tekniken. Ursprungligen hade
byggnaden en körbana över stallar och genom logen på omkring 240 meter. Byggnadens vitputsade
fasader med gavelrösten klädda med brädor målade med röd slamfärg och omfattningarna av tegel kring
fönster och dörrar utgör en viktig byggnad i miljön. Idag är husets tak belagt med eternit. Under 1900-
talets andra hälft har man satsat på hästhållning och ekonomibyggnaderna har anpassats för det.

Året efter ladugården byggdes stod också en ny magasinsbyggnad klar. Även den har vita putsade
fasader och gott om små ventiler för luftning. Tälttaket är belagt med enkupigt tegel.

Nordväst om gårdsmiljön finns en bro, registrerad övrig kulturhistorisk lämning (L1958:3045). På en av
brons stenar är namnet Björnsfelt inristat vilket berättar att den byggdes under familjen Bjönsfelts tid på
Sundsholm (1912-1918).

I senare tid har moderna djurstallar av trä, klädda med locklistpanel, målade i röd slamfärg och med
korrugerad plåt på taken, byggts nordväst om de äldre ekonomibyggnaderna.

Det förhistoriska landskapet

Nordost om godset ligger ett gravfält och en friliggande grav (L1958:2890 samt L1958:2351). På
gravfältet finns det cirka 35 gravar varav 31 stycken utgörs av runda stensättningar. De resterande
gravarna utgörs av tre högar och en treudd. Det har inte skett någon arkeologisk undersökning, men
treudden och de tre högarna pekar på en datering till yngre järnålder. Den ensamliggande graven utgörs
av en rund stensättning. Norr om gården återfinns en förhistorisk boplats som delvis ligger inom
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kärnområdet (L1955:6185). Boplatsen har framkommit som skörbrända stenar och rester efter
redskapstillverkning i olika bergarter liggande i ploglagret. Dateringen är osäker men ligger sannolikt i
sten-/bronsålder och därmed äldre än gravarna i området.

Exteriören på huvudbyggnaden fick sitt nuvarande nationalromantiska
utseende 1912 men byggnaden är ursprungligen från 1700-talet.

 

Den välbevarade ladugården och stallet byggdes 1860 i en
gjuthuskonstruktion, där ritningarna senare kom att publiceras i Svenska
skogs- och Lantbruksakademins tidskrift.

Magasinet på Sundsholms gård är från 1861.

 

Till herrgårdsmiljön hör parken. En trappa minner om parken på
Sundsholm.
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Huvudområde Tibbhult-Yxered
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1ubXKL.

Huvudområdet Tibbhult-Yxered omfattar båda byarna Tibbhult och Yxered, belägna i den
nordvästra delen av Hjorteds socken. Inom huvudområdet finns kärnområdet Tibbhults
bykärna.

Skogsbygden norr om Totebo

Norr om industrisamhället Totebo ligger Yxered och Tibbhult. Byarna ligger längs den väg
som går norrut från samhället. I Tibbhult ligger byn väl samlad vid en vägkorsning medan
Yxered är en långsträckt by utmed landsvägen. Vägen slingrar sig fram i landskapet utmed en
svag sluttning. I botten av sluttningen ligger Hagsjön. Norr om sjön finner vi ett åkerlandskap i
det som en gång i tiden var en vattensjuk dalgång upp till den lilla sjön Ytlången. Landhöjning
och utdikning gjorde med tiden delar av dalgången till jordbruksmark.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Tibbhults by (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Tibbhult-Yxered är beläget i den nordvästra delen av Hjorteds socken. Huvudområdet
sträcker sig från byn Tibbhult i norr till Kiltorpsström i söder. Genom området går en väg i nord-sydlig
riktning. Vägen går på den västra sidan av den flack dalgång mellan sjöarna Ytlången och Hagsjön. I
botten av dalgången rinner ett mindre vattendrag som bitvis följer sin naturliga väg och bitvis har rätats ut
för att effektivare avvattna markerna. I områdets södra del rinner också Yxeredsån ut i Hagsjön. Utmed
båda vattendragen finns och har funnit flera platser för kvarnar och sågar. I det öppna odlingslandskapet
finns partier med lövskog men längre upp på sluttningen tar framför allt tallskogen över.

Vid Tibbhult finns en koncentration av registreringar i fornsök, se kärnområdesbeskrivningen. I övrigt finns
ett fåtal lämningar inom huvudområdet. Registreringarna är i form av fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar. Fornlämningarna består av två boplatser (L1955:6220 och L1955:6245), ett
röse (L1958:446) och en stensättning (L1958:6458). Av de övriga kulturhistoriska lämningarna är flera
möjliga röjningsrösen eller fossil åker (L1958:796, L1958:912, L1958:913), en stensättningsliknande
lämning (L1958:911) och en fyndplats för en eldslagningssten av kvartsit (L1955:6268). Antalet lämningar
är få men typerna av lämningar, boplatser och gravar visar ändå på att platsen måste ha haft en bofast
befolkning under förhistorisk tid. Dateringen är osäker men fynd från de registrerade boplatserna tyder på
sten- eller bronsålder.
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Yxered omnämns första gången 1304 som ”Ögzrydh”. 1544 fanns här tre skattehemman som år 1612
donerades till Jöran Gyllenstierna. Genom vittnesmål vid en process i mitten av 1600-talet vet man att
Yxered redan på 1400-talet bestod av tre gårdar, norrgården, mellangården och södergården. Den
sistnämnda – delad i två brukningsenheter – utgjorde ett helt mantal, de båda förstnämnda vardera ett
halvt mantal. Yxered innehades av självägande skattebönder. Tibbhult omnämns första gången 1480 som
”Tihult”. 1544 var Tibbhult ett skattehemman.

Landskapet i de båda byarna är flackt och småskaligt. Det är ett välbevarat kulturlandskap där både
Tibbhult och Yxered är byar som ligger kvar i sina gamla tomtlägen.

Tibbhult ligger på en åsrygg, i ett svagt kuperat moränområde med mindre inslag av berg i dagen. Byn
ligger i en del av landet som återkoloniserades under medeltiden. Odlingslandskapet är relativt
välbevarat, med till exempel odlingsrösen, och karaktäriseras av ett öppet haglandskap med insprängda
odlingsytor. Längs vägen och på gårdarna finns flera hamlade träd. I jämförelse med 1944 års karta är
odlings- och hagmarkernas utsträckning i det stora hela oförändrade, med störst koncentration till
bykärnan. Jämförs dagens landskap med kartmaterial från laga skiftet (1850-talet) finns stora likheter
även här, där flera av dagens byggnader förefalla ligga i samma lägen som då. Bebyggelsen präglas
främst av 1800-talets mitt men några exempel från 1900-talets första decennier finns också. Många av
ekonomibyggnaderna ligger väster om bygatan och manbyggnaderna öster om. Majoriteten av husen är
rödmålade med vita knutar, vilket ger byn ett ålderdomligt och relativt enhetligt intryck.

Yxereds by sträcker sig från Yxeredsåns utlopp i Hagsjön och vidare norrut mot Tibbhult. Byn är mycket
långsträckt med själva jordbruksbyn i den norra delen. Landskapet är svagt kuperat med jordlager av
morän och lera. Byns odlings- och haglandskap är relativt välbevarat från 1850-talet, med flera
odlingsrösen. Vid jämförelse med lagaskifteskartan från 1854 går det även att se att flera byggnader har
samma läge idag som då, bland annat en hel gårdsbebyggelse med flera hus. Bebyggelsen präglas
främst av 1800-talets mitt med några inslag från hela 1900-talet. Byns många och relativt stora
ekonomibyggnader längs med bygatan är ett viktigt karaktärsdrag.

I Yxered fanns det en tullmjölkvarn, som enligt arkivuppgifter tyder på att det är den mjölkvarn i Hjorted,
som tidigast malde mot tull och på så vis betjänade ett antal hushåll utöver det egna. Kvarnen var
skattelagd redan på 1500-talet. Denna tullkvarn ödelades dock någon gång före 1650, och istället fanns
där två sågkvarnar. 1812 såldes kvarnen, som återgått till att vara en tullmjölkvarn, till pappersmästaren i
Totebo, Eric Hässelman. Han hade ambitioner att starta ett pappersbruk vid kvarnen, något som han inte
hann åstadkomma under sin levnadstid. Det är efter Eric Hässelmans död som kvarnen bytte namn från
Yxereds qvarn till Hässeltull.

I början av 1800-talet anlades ett tegelbruk i Yxered. På 1870-talet uppsattes här en ny ugn, som rymde
ca 30 000 tegelstenar. På 1880-talet brändes i denna ca 40 000–80 000 stenar per år. I samma by har
också ett brännvinsbränneri funnits sedan 1770-talet. Detta lades ner omkring år 1860.

Under 1900-talet har landskapet kring de båda byarna förblivit förhållandevis konstant. En del marker
främst blötare partier har övergivits. Även en del mindre åkrar har tagits ur bruk. Markerna har också till
stor del rensats för stenrösen och mindre åkerholmar. Jordbruket i byarna är idag koncentrerat på bete
och vallodling.
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Delar av det större område med fossil åker (L1958:531) som finns vid
Tibbhult.

 

Strax väster om Tibbhults bykärna finns några sportstugor från omkring
1960-talet.

Tibbhults bykärna präglas av öppna åkrar och slingrande vägar.

 

Inom huvudområdet finns flera byggnader med lång historia, men som
genomgått ombyggnader från 1900-talets andra hälft. Här syns
mangårdsbyggnaden på gården Åbro, uppförd 1868. Gården har anor från
1694.
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I utkanten av huvudområdets östra del ligger Nylund, uppfört 1903.

 

Gården Augustenborg som ligger sydväst om Tibbhults bykärna, foto taget
2018.

Gården Augustenborg år 1931. Källa: Kalmar läns museum.

 

Utsnitt ur 1944 års karta över Tibbhult. Dagens byggnader är inritade med
vita linjer. Flera av gårdarna har samma bebyggelse som idag och
odlingslandskapet är sig likt.

Utsnitt ur 1863 års karta över Tibbhults by. Dagens byggnader är inritade
med vita linjer. Några av dagens byggnader har samma läge som på kartan
från 1863 och några av dessa byggnader härstammar även sannolikt från
den tiden.

 

Landskapet i Yxered präglas av öppna åkrar och betesmarker med
odlingsrösen.
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Yxereds gamla skola och hembygdsgård, idag privatägt. Uppfört år 1909.

 

Inom huvudområdet och i Yxereds by finns flera byggnader som kan
klassas som särskilt värdefulla. Här är ett exempel på ett välbevarat
boningshus uppfört omkring 1850, som genomgått vissa moderniseringar
på 1930-talet.

Gården på fastigeheten Yxered 3:16 vars byggnader ligger på samma ställe
som på 1853 års laga skifteskarta. Byggnaderna ser i stort sett likadana ut
idag som år 1895, vilket ett foto, ur boken ”Hjorted i södra Tjust” av Harald
Petersson, visar.

 

På gården Solbacka är mangårdbyggnaden från 1850-talet mycket
välbevarad och ett viktigt inslag i kulturmiljön.
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Boningshuset vid Hässeltull, där Hässeltulls kvarn en gång legat.

 

I Yxered finns flera stora och relativt välbevarade ekonomibyggnader som
bidrar till att ge byn sin karaktär.

I Yxered finns flera stora och relativt välbevarade ekonomibyggnader som
bidrar till att ge byn sin karaktär.

 

Utsnitt ur 1854 års karta över Yxered. Dagens byggnader är inritade med
vita linjer. Några av dagens byggnader har samma läge som på kartan från
1854. Gården som idag har exakt samma läge och (till största del) bevarad
bebyggelse på 1854 års karta, syns vid gården märkt Cc.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Tibbhult och Yxered är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Tibbhults by
Hjorted socken

Kärnområdet omfattar Tibbhults by, det vill säga gårdarna centralt placerade i byn. Bebyggelsen omfattas
av större gårdar med traditionell agrar bebyggelse i form av manbyggnader respektive
ekonomibyggnader. Kärnområdet omfattar även en större mängd fornlämningar av olika karaktär.

Forntida och nutida jordbruk ger spännande kontraster i landskapet

Spåren av äldre tiders brukande har ofta tagits bort i jordbrukslandskapet under 1900-talet. Det handlar
om stenmurar, stenrösen, gamla hägnader och gränsmarkeringar som, sedan jordbruket mekaniserades
och hästar ersattes av traktorer, har spelat ut sin roll. Men i Tibbhult finns ett område där spåren av gamla
tiders jordbruk kan ses än i dag. Här finns flera odlingsrösen och man kan fortfarande ana var små, flikiga
åkrar legat utlagda. Det finns också en del fornlämningar i form av rösen och stensättningar som
ytterligare förstärker det ålderdomliga intrycket av området. Tillsammans med de mer modernt brukade
åkrarna närmast den gamla bykärnan, skapas ett landskap med spännande kontraster som berättar om
olika tiders brukande av marken.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Det förhistoriska landskapet Stensättningar och rösen från bronsålder eller äldre järnålder.

Byggnadstraditionen Agrar bebyggelse från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början.

Det brukade landskapet Jordbrukslandskap med odlingsspår i form av röjningsrösen från tiden före laga skifte.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Det förhistoriska landskapet

I kärnområdet finns en koncentration av registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
inom området med fossil åker (L1958:531). Majoriteten av de stensamlingar som finns är odlings- och
röjningsrösen men totalt finns det också ett drygt tiotal gravar insprängda bland de agrara lämningarna.
Samtidigt är flera av odlingslämningarna mycket fornlämningslika, varför det verkliga antalet gravar skulle
kunna vara högre. Två av gravarna utgörs av rösen (L1958:5937 och L1958:6385) medan huvuddelen
utgörs av stensättningar (L1958:532, L1958:533, L1958:5837, L1958:6384, L1958:6480, L1958:6481,
L1958:6556, L1958:6557 och L1958:6935). Tre registreringar av fornlämningsliknande lämningar är
stensamlingar som möjligen skulle kunna vara stensättningar (L1958:6798, L1958:6925 och
L1958:6926). Stensättningar har ett likartat utseende under en längre tidsperiod och daterar till brons-
eller järnålder.

I området finns även två husgrunder, varav en med rester efter ett spisröse (L1958:6102). Detta är
sannolikt rester efter båtsmanstorpet 99 Vrå med båtsmannen Ankerman. Fornlämningarna i kärnområdet
visar på områdets långa bebyggelsekontinuitet och som en plats där människor har levt och verkat.

Byggnadstraditionen

Tibbhult har en bebyggelse typisk för en bymiljö i inlandet. Bykärnan ligger vid byns vägkorsning med ett
antal utflyttade gårdar i närområdet.

De flesta manbyggnaderna är parstugor eller salsbyggnader, som äldst uppförda under 1800-talets första
hälft och mitt. Några av dem har genomgått sentida ombyggnader. Exempel finns även på bebyggelse
från 1900-talet första decennier. Ekonomibyggnaderna, som mestadels är från 1900-talets första hälft, är i
förhållandevis gott skick. Majoriteten av bebyggelsen är rödfärgade med slamfärg, där mangårdarna har
vita, oljefärgsmålade knutar och ekonomibyggnaderna svarta/tjärade knutar. Det dominerande
takmaterialet är rött, tvåkupigt lertegel men andra förekommande takmaterial är betongpannor,
tegelimiterande plåt, korrugerad plåt samt pannplåt. Kring manbyggnaderna finns trädgårdar med
fruktträd och rabatter. Staket saknas i många fall, och enbart en handfull manbyggnader har en
omgärdning i form av en häck. Flera järngrindar med tillhörande grindstolpar i sten finns dock kvar. I byn
finns även flera hamlade träd.

Delar av kärnområdet sträcker sig in över ett område kallat Bockhult, som ligger insprängt inom Tibbhults
ägor. Denna del utgörs sannolikt av en sekundär bebyggelseetablering. Gården vid Bockhult har en
manbyggnad bestående av en tillbyggd salsbyggnad från 1930-talet med mindre frontespis och brutet
tak. Tillhörande ekonomibyggnader är välhållna och samtliga byggnader enhetligt färgsatta med röd
slamfärg.

Det brukade landskapet

Odlingslandskapet kring Tibbhult är på många sätt typiskt för inlandets skogsbygd. Närmast det gamla
byläget ligger den bästa åkermarken. Här har markerna rensats från stenrösen och dikats. Lite söder om
byn ligger ett större område som registrerats i fornsök som fossil åker (L1958:531). Här är landskapet
småskuret. Ca 100 odlings- och röjningsrösen bryter upp de små, flikiga åkrarna. Sammantaget ger
området ett ålderdomligt utseende och visar på hur en stor del av skogsbygdens jordbruksmarker såg ut
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innan jordbrukets mekanisering. Idag utnyttjas den fossila åkermarken för bete.

Vy över norra delen av Tibbhults by, sett från väster. Byn ligger på en
åsrygg.

 

Manbyggnad uppförd under 1800-talet andra hälft.

Manbyggnad uppförd omkring år 1870.

 

Manbyggnad uppförd 1902 är ett exempel på bebyggelse från 1900-talet.
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Manbyggnad uppförd 1924, är ytterligare ett exempel på bebyggelse från
1900-talet.

 

Ekonomibyggnad utmed vägen genom byn. Här belagt med ett välbevarat
eternittak.

Ekonomibyggnad utmed vägen genom byn. Denna ladugård är belagd med
både eternittak samt äldre, tvåkupiga lertegelpannor.

 

Längs bygatan finns även exempel på mindre eknomibyggnader. Som detta
lilla hus, som kan ha fungerat som linbasta alt ria.

En enkelstuga som ligger längs med bygatan i Tibbhult.

 

Manbyggnad uppförd under 1800-talets andra hälft. Moderniserad år 1940
samt i senare tid. Foto från år 2018.
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Samma manbyggnad som föregående. Foto taget år 1916 i samband med
att ett bröllop ägde rum på gården. Källa: Kalmar läns museum

 

Bockhults gård ligger inom kärnområdet.
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Huvudområde Törnsfall
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/O8yze0.

Huvudområde Törnsfall omfattar kyrkomiljön kring Törnsfalls kyrka och det omgivande
odlingslandskapet. Inom huvudområdet finns ett kärnområde vid Törnsfalls kyrka som
fokuserar på kyrkomiljön.

Mellan sjöarna

Sjöarna Hjorten, Mösjön och Ödingen omger Törnsfall. Stora sankmarker kring Ödingen
berättar tillsamman med de nästan försvunna Kyrksjön och Aven om ett landskap rikare på
vatten än idag. Utdikningarna var tänkta att ge ny odlingsmark men ibland var inte
förutsättningarna tillräckligt bra. Allt arbete med att gräva diken för hand var ogjort. Vinsten av
ny odlingsbar mark blev inte vad man tänkt sig.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Törnsfall Kyrkby (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområde
Törnsfalls huvudområde ligger i en svagt sluttande dalgång mellan sjöarna Hjorten och Ödingen. Under
förhistorisk tid var området ett grunt vattenlandskap som förband de båda sjöarna. Än idag präglas
området av två stora våtmarker – Kyrksjön med en kvarvarande vattenspegel och Aven. Bebyggelsen
ligger på holmar i dalgången eller på sidorna vid gränsen mot skogen. Jordbruksmarken är bördig. Den
igenläggning av åkermarken som skett på många platser under 1900-talet är begränsad till några mindre
områden. Det öppna åkerlandskapet och den svaga sluttningen ger en god utblick över landskapet.

Törnsfalls huvudområde ligger nära det fornlämningstäta kustområdet vid Skvagerfall. Här visar den stora
mängden gravanläggningar på platsens betydelse under bronsåldern. Kring Törnsfall är
fornlämningsbilden betydligt sparsammare. De som finns ligger i höjdlägen i utkanten av åkerlandskapet.
I huvudområdets sydvästra del ligger en koncentration av registrerade lämningar, en tjärdal (L1956:8004),
en hålväg (L2020:8518) och en backstuga (L2020:8517). Centralt i området återfinns också lämningar
efter Båhltorpet (L2020:8520) som finns utmärkt i kartmaterialet från 1703.

Törnsfall är belagt som sockennamn 1381 men kyrkplatsen har anor sedan 1100–1200-talet, se
kärnområdesbeskrivning. Namnet härleds antingen från förledet törne eller namnet Thyne och efterleden
fall som betyder svedjad mark. Med kyrka och kyrkogård på platsen utvecklades Törnsfall till ett
sockencentrum med de institutioner som man kan förvänta sig ska finnas. Förutom bostäder för flera av
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socknens tjänstemän till exempel präst och lärare finns här prästgårdens löneboställe och längst i söder
ligger gården Aveslätt, belagda från 1480-talet. Jordbruksmarken är fördelad mellan dessa båda större
gårdar. Till skillnad från andra kyrkplatser i Tjust utvecklades Törnsfall inte till en by eller ett litet samhälle.
Förutom de större gårdarna och sockengemensamma institutionerna finns endast några mindre stugor.

Landskapet kring kyrkplatsen är idag ett storskaligt brukat åkerlandskap. Eftersom både Aveslätt och
prästgården varit ensamgårdar har de inte genomgått någon skiftesreform och därför saknas kartor från
sådana förrättningar. För Aveslätt finns dock en karta från 1703 som visar att en del av den åkermark som
ligger mellan gården och kyrkplatsen då var betes- och slåttermark. Omkring 1910 sänktes sjöarna
Ödingen, Kyrksjön och Aven.  Sänkningen innebar en omläggning av markanvändningen från slåtter och
bete till åker. En stor del av marken som blev tillgänglig genom sjösänkningen brukas än idag men delar
av området till exempel vid den före detta sjön Aven har övergivits och blivit ett kärr.

Genom området går större vägar mot Almvik, Verkebäck och Hummelstad. Vägen är utpekad i
inventeringen Värna vägar som en äldre och relativt välbevarad sträckning.

Ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet

 

Ekonomiska kartan från 1978. Källa: Lantmäteriet
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Vy mot prästgården och lönebostället.
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Skydd och riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Väg 797 är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Värna vägen”, framtaget av
Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Kärnområde Törnsfall kyrkby
Törnsfall socken

Kärnområdet Törnsfalls kyrkby omfattar området kring kyrkan med de verksamheter och institutioner som
etablerats där sedan medeltid och fram till idag.

Medeltida kyrka på stenålderns boplats
Sedan 1100-talet har man kunnat se ut över trakten från Törnsfalls medeltida kyrktorn. Den träkyrka som
hörde till tornet revs och det nuvarande långhuset byggdes på 1200- eller 1300-
talet. Idag är Törnsfall och Sankta Gertruds kyrka i Västervik de enda bevarade medeltida kyrkorna i Tjust
som fortfarande fungerar som kyrkor. När man renoverade Törnsfalls kyrka 1986–1991 blev historien än
mera spännande. Under kyrkans golv fanns gravar och föremål från medeltiden men därunder hittade
arkeologerna lämningar av en boplats från jägarstenåldern för 5000 år före Kristus. Bitar av kvarts och
flinta berättar om de första törnsfallsborna som slog sig ner här.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum med kyrka, kyrkogård, prästgård, komministerboställe, skola,
ålderdomshem, fattigstuga och väg.

Byggnadstraditionen
Välbevarade, tidstypiska hus med spår av funktion. En av få bevarade medeltida kyrkor
i Tjust som fortfarande är i bruk.

Det brukade landskapet
Öppet jordbrukslandskap som brukats under lång tid. Präglat av storskalighet och det
sena 1800-talets utdikningsprojekt.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Det förhistoriska landskapet Få men betydelsefulla lämningar i form av kyrka och stenåldersboplats.

Mötesplatser

Kyrkplatsen vid Törnsfalls kyrka präglas av 1800-talets lagstiftning med ett ökat kollektivt ansvar för skola,
vård och omsorg. Det är tre byggnader som stått för den allmänna servicen åt sockenborna. Längst i
söder inom kärnområdet ligger en byggnad som ursprungligen ska ha använts som sockenstuga och
därefter som skola och fattigstuga. Idag ägs den av hembygdsföreningen och fungerar som
hembygdsgård. Väster om kyrkan ligger skolhuset från 1870. På skolhusets tomt ligger också den före
detta slöjdsalen och några mindre ekonomibyggnader. Skolan i Törnsfall upphörde 1945 och skolhuset
och slöjdsalen är idag bostäder. Norr om kyrkan, i kanten mot skogen, ligger ålderdomshemmet som
1932 ersatte fattigstugan.

Till socknens gemensamma ansvar hörde också prästgården, komministerbostället och prästgårdens
löneboställe. Lönebostället är det äldsta av dessa tre och fungerade ursprungligen som socknens
prästgård. Här finns dels en äldre mangårdsbyggnad, dels ekonomibyggnader. Den nuvarande
prästgården byggdes 1911. Vid samma tid byggdes komministerbostället söder om kyrkogården.

Vägen förbi kyrkplatsen är en gammal väg mellan Västervik och Vimmerby som ska ha anlagts under
Gustav II Adolfs tid. Vägen är utpekad i projektet Värna vägar.

Byggnadstraditionen

Kyrkan i Törnsfall är idag den enda i Tjust som har medeltida delar som fortfarande brukas som kyrka.
Kyrkans torn ska ha uppförts redan under 1100-talet och långhuset tillkom på 1200- eller 1300-talet då
man tror att det ersatte ett långhus av trä. I södra delen av Kalmar län finns flera medeltida kyrkor eller
delar av medeltidskyrkor som fortfarande är i bruk men i Tjust finns endast ruiner, till exempel i Ukna och
Västra Ed. Det gör att Törnsfalls kyrka idag har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Kring kyrkan ligger
en liten kyrkogård. En av de mest framträdande gravplatserna på kyrkogården innehas av familjen
Nordenfalk som sedan 1828 äger det inom socknen belägna godset Blekhem.

Fattigstugan är ett tvåvåningar högt trähus klätt med locklistpanel som målats med röd slamfärg och vita,
oljemålade snickerier. På taket ligger rött tvåkupigt tegel. Skolan i 1½ våningar är målad med gul oljefärg
och vita snickerier. Även slöjdsalen och ekonomibyggnaderna är av trä, men målade med röd slamfärg
och snickerier i vitt. Slöjdsalen uppvisar prov på den rika lokala snickarglädjen som man kan träffa på i
mellersta Tjusts inland men ska enligt uppgift ha tillkommit vid en senare renovering av huset.
Ålderdomshemmet norr om kyrkan har en markerad stenfot och frontespis vänd mot det öppna
landskapet. Fasadens locklistpanel var tidigare målad i rött men har nu en grå kulör, vita snickerier och
rött tegeltak.

Bostadshusen vid samtliga tre boställen är av trä, målade med röd slamfärg med snickerier i vitt.
Lönebostället har ett mansardtak medan prästgården och komministerbostället har halvvalmade
mansardtak. Alla tre är belagda med rött tvåkupigt tegel.

Förutom dessa gemensamt förvaltade byggnader finns ett litet antal privata stugor. Även de är traditionellt
rödmålade med vita snickerier och med tak täckta av tegel.
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Det brukade landskapet

Jordbrukslandskapet kring kyrkplatsen har brukats under lång tid. Genom att marken brukats av större
gårdar har landskapet tidigt fått en storskalig karaktär. Dagens landskap har, som visats i
huvudområdesbeskrivningen, tagit form efter utdikningen av sjöarna Kyrksjön och Aven. Det öppna
landskapet bidrar till att framhäva kyrkan i dess höjdläge.

Det förhistoriska landskapet

I Fornsök finns tre registrerade övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga fornlämningar inom
kärnområdet. Det är få men typen av lämningar och deras läge gör dem betydelsefulla. Under
bronsåldern har platsen varit i utkant av det samhälle som fanns vid Skvagerfall närmare kusten och som
lämnat efter sig så många spår.

Den mest framträdande av de tre lämningarna är kyrkan från medeltiden (L1955:5748). På platsen för
kyrkan finns också en boplats registrerad (L1956:7786). Boplatsen hittades under kyrkans golv i samband
med renoveringen av kyrkan 1986– 1991. Vid grävningen tillvaratogs ett 30-tal bitar kvarts och flinta,
bland annat en mikrospånkärna och ett mikrospån som daterar lämningarna till jägarstenålder (ca 5000
f.Kr.). Vid samma undersökning framkom också gravar och föremål från medeltiden och framåt.
Stenålderslämningarna kommer från en tid då vattennivån var betydligt högre än dagens och
bosättningen har legat strandnära.

Den sista registreringen är fossil åkermark (L1956:7491) som idag ligger i en av löneboställets
betesmarker.

Flygfoto över Törnsfalls kyrkplats från 1950. Källa: Kalmar läns museums
samlingar.

 

Före detta fattighuset i förgrunden och där bakom kyrkan och före detta
komministergården som nu är församlingshem.
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Före detta skolan, byggd på 1870-talet.

 

Före detta slöjdsalen, byggd i slutet av 1880-talet. Huset var tidigare målat i
gult men har kvar sin snickarglädje.

Före detta ålderdomshemmet.

 

Torpet Valsnäs nära Törnsfalls kyrka.

Törnsfalls kyrka med sitt medeltida torn.

 

Komministerbostället.
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Vy över kyrkplatsen från lönebostället. I förgrunden fossil åkermark
(L1956:7491)
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Huvudområde Totebo
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/P8irj.

Huvudområdet Totebo omfattar tätorten Totebo som är belägen i kommunens sydvästra del.
Inom huvudområdet finns kärnområdet Totebo industrisamhälle.

Industri och järnväg fick Totebo att växa

Det började som så ofta med en större gård. I det här fallet Totebo säteri. Med tillgång till
vattenkraft startades kvarn och med tiden andra näringar som behövde kraft. Verksamheterna
utvecklades och växte. Driften krävde fler arbetare och dessa behövde bostäder och service.
Skola, järnväg, fotbollsplan, affärer och mindre hantverksföretag växte fram i det lilla,
välmående samhället. Järnvägen är den smalspåriga järnväg som byggdes från Västervik till
Hultsfred. Den var under slutet av 1800-talet och en stor del av 1900-talet en viktig
transportväg i inlandet. Efter att den kommersiella järnvägstrafiken lagts ner kom banan i
stället att bli en turistattraktion och ett av länets byggnadsminnen. Därför kan man än i dag
åka tåg till och från Totebo sommartid.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Totebo industrisamhälle (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Totebo omnämns första gången år 1375 som ”Totabodhom” och blev säteri 1619. Det är det näst äldsta
säteriet i Hjorted socken och bildades av de gårdar som ingick i Jöran Nilsson Gyllenstiernas donation år
1612. Jöran Nilsson var son till Nils Göransson Gyllenstierna på Fågelvik och i gårdsinnehavet ingick
förutom två gårdar i Hellerö i Västra Ed, även tre gårdar i Blanka, en gård i Totebo och tre gårdar i
Yxered. Det är när Jöran Nilsson dör 1618 som hans änka Ingeborg Claesdotter (Bielkenstierna)
instiftade säteriet i Totebo året därpå. Säteriet övertogs 1644 av Christer Zelow, Gyllenstiernas måg.
Totebo säteri drogs in till Kronan vid reduktionen 1688.

Den äldsta bebyggelsen i Totebo hittas främst i läget för det gamla säteriet, i södra delen av tätorten.
Säteribyggnaden, som sannolikt hade anor sedan 1600-tal, byggdes om 1894 och brann sedan ner till
grunden den 20 maj 1952. Säteriets ekonomibyggnader samt en flygelbyggnad som fungerar som bostad
är det som finns kvar idag.

På 1700-talet fanns det både ett handpappersbruk, ett tegelbruk samt en mjölkvarn vid fallet i Toteboån
på säteriets marker. När Johan Tillberg förvärvade Totebo säteri på 1840-talet fanns här redan ett litet
förindustriellt centrum. Detta kompletterade han under sin tid med ett mejeri.

Då järnvägen Hultsfred-Västervik öppnades den 16 november 1879 bodde Robert Tillberg, Johan

827



Tillbergs son, på Totebo säteri. Som godsägare och personligen engagerad i Hultsfreds Westerviks
Jernvägsaktiebolag kunde han påverka dragningen av järnvägen över Totebos ägor. Han såg till att
stationen lades 600 meter närmare säteriet än vad som ursprungligen planerats. Totebo fick den minsta
typen av stationshus som fanns utmed linjen. Förutom stationshus uppfördes ett godsmagasin, ett
ekonomihus och ett dass, allt efter typritningar utförda av arkitekten Hugo Hammarskjöld på Tuna.

I och med att järnvägen öppnade 1879 började Totebo som samhälle växa fram. Det första riktiga
bostadsområdet i Totebo byggdes sydost om Totebo säteri under 1930-talet. Länge fanns det dock ytterst
få bostäder i Totebo och det är först i slutet av 1940-talet och tio år framåt som ett helt litet samhälle
byggdes upp med villor, hyreshus, skola, idrottsplan, läkarmottagning och affärer. Totebo utvecklades då
från ett säteri med säsongstillverkning av papper och tegel, till ett litet brukssamhälle med en modern
tillverkningsindustri av radiolådor. Totebo station, som alltså var den minsta stationstypen, fick i omgångar
byggas om för att möta nya krav.

Totebos första hyreshus, uppfört 1955, beläget på fastigheten Totebo 1:119.

 

Totebo säteribyggnad år 1930. Byggnaden brann ner 1952 och har inte
återuppbyggts. Källa: Kalmar läns museum

En ladugård tillhörande Totebo säteri, från 1890-talet.

 

En stor skiftesverkslada tillhörande Totebo säteri, belägen strax norr om
ladugården på föregående bild.
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En mycket välbevarad magasinsbyggnad på Totebo gård. Byggnaden
utgjorde en av flyglarna till säteribyggnaden och finns med på laga
skifteskartan från 1832.

 

Ytterligare en byggnad tillhörande Totebo gård. På 1920-talet byggdes den
till med en affärslokal i vinkel. Denna tillbyggnad revs sedan Totebo
Brukshandel byggts.

Flygelbyggnaden till Totebo säteri, sannolikt uppförd kring slutet 1700-tal
alternativt tidigt 1800-tal. Byggnaden finns med på laga skifteskarta från
1832.

 

Totebo brukshandel. År 1936 lät ägarna till Totebo säteri uppföra Totebos
första moderna affärslokal. Dit flyttades den diversehandel, som tidigare
inrymts i ett av säteriets hus, se bilden ovan.
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En särskilt välbervarad villa från 1955 som ligger längs med Stora vägen,
på fastigheten Totebo 1:98.

 

Totebo stationshus, uppfört 1879 men om- och tillbyggt både 1918 och
1943.

Tollevi idrottsplats, belägen mitt emot järnvägsstationen på andra sidan
spåren, är en tidstypisk idrottsplats från 1940-talet med flera byggnader från
tiden bevarade.

 

Totebo skola, uppförd 1956, är ett välbevarat exempel på en skola från den
här tiden.

Totebos första bostadsområde, beläget sydöst om Totebo säteri, med villor
från 1930-talet.

 

Utsnitt ur 1832 års karta över Totebo säteri. Dagens byggnader är inritade
med vita linjer. Flera byggnader har samma placering idag som då, bland
annat flygelbyggnaderna till säteribyggnaden.
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Utsnitt ur 1832 års karta över Totebo industrimiljö. Dagens byggnader är
inritade med vita linjer. Den enda byggnaden som förefaller ha samma
placering idag som då är det så kallade Kvarnnäset som syns strax norr om
Toteboån.

 

Utsnitt ur 1944 års karta över Totebo. Dagens byggnader är inritade med
vita linjer och dagens vägar med röda linjer. Här har Totebos samhälle
precis påbörjat sin tillväxt och därför har stora delar ännu inte bebyggts.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Smalspåret har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Totebo är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns
museum år 2009.

9. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

10. En tätortsinventering av bebyggelsen, som pekar ut ortens särskilt värdefulla byggnader (PBL
8 kap 13 §), bör utföras.
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Kärnområde Totebo industrisamhälle
Hjorted socken

Kärnområdet omfattar delar av Totebo industriort, det vill säga samhället kring Totebo AB.

Europas största tillverkare av radiolådor

Det började med tillverkning av vagnshjul. Sågar, svarvar och andra maskiner behövde kraft för att drivas.
I Toteboåns vatten fanns möjligheten. Förutom vagnshjul tillverkade man skaft till handredskap och
leksaker. Men det gick inte bra. Företaget fick problem och ägarna började fundera över nya möjligheter.
Efter första världskriget började man på försök att sända radio i Sverige. Nyheten spred sig. Det dröjde
inte länge förrän radioapparater blev något som skulle finnas i varje hem. Samtidigt skulle radioapparaten
vara en vacker del av inredningen. Apparaterna försågs med dekorerade radiolådor, alltså ytterhöljen, i
trä. Dessa ytterhöljen blev den nya produkt som tillverkades i Totebo. Det blev en stor framgång. 1939
tillverkade 260 anställda 75 000 radiolådor om året. Tillverkningen var den största i Europa. Radiolådor
görs inte längre. Men fabriken i Totebo finns kvar och tillverkar i dag möbler av skivmaterial, bland annat
till Ikea.

   Tjustbygden     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv
Från 1700-talet ett förindustriellt centrum byggt på vattenkraft som utvecklas till en av
Västerviks kommuns viktigaste industrier under 1900-talet.

Byggnadstraditionen
Bebyggelse från tiden kring 1900-talets mitt som visar hur ett samhälle växte fram
under den här tiden. S.k. ”Västerviksrevetering” är vanligt förekommande.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Industrins tidevarv

Industrins utveckling i Totebo är den avgörande faktorn för samhället Totebos framväxt och utveckling.
Därför är tätortens struktur och byggnader med en tydlig koppling till industrin viktiga element i miljön.

Utvecklingen av Totebos industrisamhälle beror främst på att tillgången på vattenkraft gjorde det till en
naturlig plats för anläggandet av industrier. Som tidigare nämnt fanns här redan under 1700-talet både
pappers- och tegelbruk (L1958:6327), där tegelbruket överlevde fram till 1900-talets början. Totebo
tegelbruk levererade bland annat murteglet till det nya stora kyrkobygget i Gladhammar mellan åren 1883
och 1886. Den 31 oktober 1908 sålde dock godsägaren Robert Tillberg Totebo med tillhörande hemman
till Herman Huldt som ägde Blankaholms Sågverksaktiebolag. Sågverksbolaget hade inget intresse av
det föråldrade tegelbruket. Det lades ned och byggnaderna revs 1910. Endast kvarnen fick vara kvar av
de gamla verksamheterna.

År 1911 startades en fabrik för tillverkning av vagnshjul i Virum av en före detta sågmästare vid
Blankaholms Sågverk, Carl Oskar Larsson. 1919 fick han möjlighet att arrendera kvarnfallet vid Totebo
med omkringliggande mark av den forne arbetsgivaren. Fallet i Totebo var bättre än det i Virum och i
Totebo var också kommunikationerna bättre, i och med att järnvägen gick alldeles intill platsen. En ny
snickerifabrik uppfördes och år 1920 skall byggnaden ha varit så pass färdig att man vid ”Totebo
Hjulfabrik” kunde börja tillverkningen av vagnshjul, skaft och leksaker. Nyetableringen innebar att den
gamla kvarnen revs.

Totebo Hjulfabrik fick ingen bra start och i lågkonjunkturen efter första världskriget hade man problem
med avsättningen. Carl Oskars Larsson och hans söner la då istället om produktionen till radiolådor, det
vill säga ytterhöljen till radioapparater. En av de första orderna gällde 100 radiolådor till Luxor i Motala,
vilka av beställaren liknades vid ”tjärade papplådor” vid leveransen. Företaget lyckades dock snart
förbättra sin tillverkning och 1928 producerades 200 radiolådor av 25 anställda. År 1939 var produktionen
uppe i 75 000 radiolådor och fabriken hade 260 anställda. Totebo Hjulfabrik hade utvecklats till norra
Europas största tillverkare av radiolådor.

Radiolådor av trä ersattes av plast under 1950-1960-talen och fabriken i Totebo fick hitta nya produkter.
Under 1960-talet började man istället tillverka möbler av skivmaterial som till exempel skrivbord.
Företaget rekonstruerades 1982 till Totebo AB som idag har cirka 100 anställda och som bland annat är
leverantör till IKEA.

Byggnadstraditionen

Totebo är ett levande samhälle som kontinuerligt fått ett nytillskott av bostäder, men orten präglas i hög
grad av den massiva utbyggnaden kring 1900-talets mitt. Inom det utvalda kärnområdet finns relativt
välbevarade exempel på villabebyggelse från den tiden. Några äldre byggnader från 1900-talets början
finns också inom området. Tätortens struktur och byggnader med en tydlig koppling till industrin är alla
viktiga element i miljön.

Med industrins utveckling krävdes en utveckling av samhället. Vid ingången av 1940-talet var
bostadsbristen ett stort bekymmer för företagsledningen på Totebos Hjulfabrik. Under 1930-talet hade
visserligen ett tjugotal bostadshus uppförts på orten, där bröderna Larsson var bland de första som
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byggde nytt. De lät uppföra villorna Tegelbacken, Åvalla och ”disponentsvillan”, den senare i ultramodern
funkisstil. Alla tre villorna speglar dock tydligt funktionalistiska drag med sina släta, vitputsade fasader och
kubformade byggnadskroppar. De är alla byggda på en höjd vilket ger byggnaderna ett mycket resligt
intryck. Taken är beklädda med svartmålad, falsad plåt eller tvåkupigt lertegel.

Det skulle dock dröja ända till 1947 innan det uppkom en ordentlig lösning på bostadsproblemen. Då fick
bröderna Larssons köpa Totebo säteri från den tidigare ägarens arvingar. I samband med köpet lät man
avstycka ett område av skogen väster om industrin. På den nya fastigheten, Totebo 1:71, lät man
lantmätare Sköld från Kalmar utarbeta en byggnadsplan. På några få år byggdes ett fyrtiotal enhetliga
småhus upp enligt planen. Närheten till industrin hade prioriterats i utbyggnaden av samhället och
järnvägsstationen hade hamnat lite vid sidan av. Husen från den här tiden är i 1-plan alternativt 11⁄2-plan
med putsade/reveterade fasader i en vit kulör. Några av husens fasader har så kallad
Västerviksrevetering. Taken är främst sadeltak, belagda med tvåkupigt lertegel. Under perioden 1947-
1966 tillkom även ett par hyreshus i Totebo, och vid sidan av ett av dessa hyreshus också en mataffär,
som finns kvar än idag. Norr om affären finns ett grönområde och här står en minnessten (L1958:949)
över Hjorteds Hemvärn 460 Grupp (Totebogruppen). Denna plats, med grönområdet och affären, är
fortfarande en naturlig mötesplats i Totebo och därför viktig för tätorten.

Flygfoto över Totebo från 1959. I nedre vänstra hörnet syns det första
hyreshuset och i övre högra hörnet syns Totebo Hjulfabrik. Som synes är
bebyggelsen mycket enhetlig och prydligt uppradad. Källa: Kalmar läns
museum

 

Längs Furubergsvägen ligger tre likadana enfamiljshus i två våningar,
uppförda mellan 1945 och 1947.
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Längs Furubergsvägen finns också två välbevarade villor i ett plan,
uppförda 1951.

 

Villan ”Höganäs” uppfördes 1919 på den första självständiga fastigheten på
Totebos ägor. Det var sönerna till kvarnens ägare som lät bygga huset.

Villan ”Trollenäs” uppfördes 1932. Innan Totebos byggrush i slutet på 1940-
talet fick husen namn när de uppfördes. I och med byggrushen blev Totebo
en småstad och husen fick gatuadresser istället.

 

Villan ”Tegelbacken” som uppfördes 1935 av en av sönerna Larsson.
Byggnaden är idag mycket välbevarad.
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Det så kallade Kvarnnäset, som ligger norr om Tegelbacken på andra sidan
om Toteboån, kan ha anor från tidigt 1800-tal. På laga skifteskartan från
1832 syns en byggnad på samma plats.

 

Hagavägen i Totebo är en av de vägar vars hus har fått behålla mycket utav
sin karaktär från tiden då de uppfördes. Här ligger de prydligt på rad efter
varandra.

”Dispontentsvillan”, uppförd av disponent Ariel Larsson 1938. Denna villa är
ett utomordentligt exempel på sen funktionalistisk arkitektur, och är idag
mycket välbevarad.

 

Totebo AB:s lokaler idag. Då industrin har utvecklats över tid finns här inte
så många exempel på äldre industribyggnader, men dess varande är och
har varit avgörande för Totebos utveckling och fortlevnad.
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Minnesmärket (L1958:949) över Hjorteds Hemvärn 460 Grupp
(Totebogruppen)
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Huvudområde Trästad
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/bP11a.

Huvudområde Trästad omfattar gården Trästad med omgivande marker. Inom huvudområdet
ligger kärnområdet Trästads gård.

Storskaligt i skogsbygden
Sprickdalslandskapet i Tjust har en tydlig riktning. Därför ligger dalar och höjde ofta
orienterade i stråk från sydost mot nordväst. I skogsbygden blir detta ofta tydligt där smala
odlingsbara dalgångar ligger mellan större höjdpartier. Odlingslandskapet har fogat sig efter
höjderna och blivit flikigt utgrenat. Men ibland vidgar sig dalgångarna även i inlandet och vid
gården Trästad är en sådan plats. Plötsligt makas skogen undan och man får en vid utblick
över landskapet. Bebyggelsen ligger undanskjuten med ryggen mot skogen.
Odlingslandskapet har här gjort det möjligt för Trästad att bli en herrgård i skogsbygden.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Trästad Gård (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Trästad ligger i en svagt sluttande dalgång. På båda sidor om dalgången breder ett kuperat
skogslandskap ut sig. Dalgången utgör den nordvästra delen av det odlingslandskap som breder ut sig
söder om Bysjön och som bildar det öppna landskapet kring Blackstad kyrkby. Landskapet följer den
nordvästliga-sydostliga riktning som skapades då inlandsisen drog sig tillbaka. Dalgången är bred vilket
ger odlingslandskapet ett storskaligt intryck. Det bryts dock av lövskogsbeväxta åkerholmar och en flikig
och uppbruten kant mot skogsmarken. Där åkermarken tar slut finns en bred bård av lövskogsdominerad
mark som indikerar gamla betesmarker. Det är en blandad lövskog där ek, asp, björk, lönn och hassel är
vanliga. Det finns också inslag av gran. Där skogsmarken tar vid på allvar övergår lövskogen i barrskog,
gran i de sankare och bördigare lägena och tall på de magrare höjderna. Två vattendrag, varav det ena
kallas Hallingehultbäcken, går genom området och når Bysjön i sjöns västra vik.

Området är fattigt på fornlämningar. I huvudområdets norra del finns dock en registrerad fornlämning i
form av ett större gravfält (L1959:8404) med 25 gravar. Här finns flera typer av gravar så som högar,
stensättningar av olika form, skeppssättningar och stenkretsar. Gravfältet ligger på en höjd. Idag är
platsen beväxt med skog men utan skog har man en god överblick över dalgången. Gravtyperna indikerar
att här funnits en bosättning under brons- och/eller järnåldern.

Inom kärnområdet finns endast en registrering i Fornsök. Det är en övrig kulturhistorisk lämning eller
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möjlig fornlämning i form av en fyndplats (L1959:7196). Fyndplatsen finns dock inte i Trästad utan
registreringen markerar förvaringsplatsen för en stenyxa som hittats på granngården Källsberg.

Först 1544 finns Trästad omtalat i det skriftliga källmaterialet. Genom Smålands handlingar vet man att
det på 1560-talet fanns ett skattehemman och ett sämjehemman i Trästad. Av de två hemmanen var
skattehemmanet störst med åker till sex tunnor och fem skäppor samt äng till tolv lass hö.
Sämjehemmanet hade åker till tre tunnor och äng till sex lass hö. Båda hade bra med bete, svedjeskog,
timmerskog, bra fiskevatten för gädda, abborre och mört samt två notvarp var. Eftersom sämjehemmanet
är upptaget inom skattehemmanet så visar den totala mängden åker och äng att förhållandena i Trästad
varit goda under medeltiden.

På 1670-talet ansökte en kornett Johan Axelsson Bohm om att göra Trästad till säteri och det godkändes.
Gården utvecklades till en av de större i Blackstad socken. Under 1800-talet utvecklades gårdens
jordbruk. Gården genomgick aldrig storskifte men 1850 laga skiftades Trästad. Kartan från skiftet visar ett
jordbrukslandskap kring gården som redan vid den här tiden hade ett storskaligt drag. De båda
vattendragen, som nämnts tidigare i beskrivningen, går rakt genom landskapet. Hallingehultsbäcken finns
återgiven på en rågångskarta från 1723 och har då ungefär den sträckning den har idag men sista biten
ner mot Bysjön har, okänt när, rätats ut för en effektivare avvattning av jordbruksmarken. Odlingshindren i
markerna är få. Man ser också hur inte bara gården Trästad utan torp och ekonomibyggnader förlagts till
den sämre marken, antingen i form av åkerholmar i landskapet eller i betesmarken bortom åkrarna.

Under 1800-talets slut eller 1900-talets början verkar Bysjön ha sänkts men åtgärden finns inte
dokumenterad i Lantmäteriets handlingar. För Trästads del innebar sjösänkningen att vattennivån i sjöns
västra vik blev lägre. Enligt tillgängligt kartmaterial verkar dock den här marken inte ha brukats för annat
än möjligen bete. Att gården hade bra åkermark och flera torp kom också att innebära att de sämre och
mer avlägset liggande åkrarna tidigt övergavs. Redan på den ekonomiska kartan från 1940-talet kan man
se att marker kring en del torp har övergivits. Den utvecklingen fortsatte under 1900-talet men den största
delen av odlingsmarken brukas fortfarande.
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Utsnitt ur laga skifteskartan från 1840. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1944. Källa: Lantmäteriet

843



Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Ålhult-Trästad är värderat som klass 2 i
bevarandeprogrammet  “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
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Kärnområde Trästad gård
Blackstad socken

Kärnområdet Trästads gård omfattar gårdsmiljön kring Trästad med landskap, arbetarbostäder och
ekonomibyggnader.

Säteriet Trästad
Gården Trästad är idag bebyggd med huvudbyggnad, flyglar, en stor ladugård och ekonomibyggnader av
varierande ålder och storlek. I kanten av odlingslandskapet kring gården finns arbetarbostäder och torp
för gårdens anställda. Att sköta en gård som Trästad krävde arbetskraft innan traktorer, mjölkmaskiner
och tröskor blev vanliga på landsbygden. Lantbruksarbetare på större gårdar fick bostad, livsmedel och
ved som en stor del av lönen. Tillsammans med gårdens bebyggelse berättar arbetarbostäderna om hur
en gård som Trästad fungerade fram till 1900-talets mekanisering.

   Tjustbygden     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Huvudbyggnaden med flyglar, ekonomibyggnader och arbetarbostäder från olika tider
och kvarnbyggnad. Bebyggelsen är i huvudsak traditionellt målad med röd slamfärg och
snickerier i vitt och svart. Tegeltak dominerar.

Det brukade landskapet Gårdsmiljö i skogsbygd.

Herrgårdsbygden Storskalig gårdsmiljö och ett landskap som under lång tid präglats av stordrift.

Industrins tidevarv Vattenkraften har bland annat utnyttjats för kvarn och såg.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Gårdens huvudbyggnad fick sitt nuvarande utseende med ett halvvalmat tak fick det i slutet av 1960-talet.
Då kläddes också huset med sin nuvarande liggande panel målad med röd slamfärg. Snickerier är
målade med vit och grön oljefärg och taket belagt med enkupigt tegel. Historiskt sett har
huvudbyggnaden haft en flygel. I slutet av 1980-talet byggdes ytterligare en flygel. Bakom
huvudbyggnaden finns också en äldre mangelbod. Även dessa byggnader, såväl nya som gamla, är
målade med röd slamfärg, snickerier i vitt och svart samt enkupigt tegel på sadeltak eller halvvalmade
tak. Vid laga skiftet låg fägårdens byggnader öster om mangården. Efter skiftet har den flyttats till sin
nuvarande plats norr om mangården utmed vägen mot Odensvi. Enligt uppgift ska ladugården vara
byggd på 1870-talet. I den stora ladugårdslängan finns körbron från norr kvar medan i söder finns bara
luckan i huset gavel kvar. Även fägårdens byggnader är genomgående målade i röd slamfärg med
snickerier i vitt och svart samt tak belagda med korrugerad plåt eller tvåkupigt tegel.

De olika arbetarbostäderna visar på den stora mängd arbetskraft som förr behövdes på en gård som
Trästad. De har också ett socialhistoriskt värde som uttryck för hur olika anställda på gården bodde och
levde samt hur bostad kunde vara en del av lönen. Arbetarbostäder ligger både norr och söder om
gårdsmiljön. Till flera av dem finns mindre ekonomibyggnader. Bostadshus och ekonomibyggnader är
genomgående målade med röd slamfärg, snickerier i vitt och/eller svart och tak belagda med tegel. I
anslutning till det södra av de vattendrag som ansluter till Bysjön ligger en mindre byggnad som troligen
fungerat som bykstuga. Det är en av få byggnader där en av de tyngsta kvinnosysslorna, tvätten, blir
synlig i gårdsmiljön. Intill bykstugan ligger också en större jordkällare som troligen har använts för potatis
och rotfrukter.

Mangården omges av en större trädgård som historiskt sett har varit en viktig del av gårdens försörjning.
Idag växer gräsmatta, flera stora lövträd och prydnadsbuskar i trädgårdar. En teckning av gården från
slutet av 1800-talet visar dock att det då fanns flera fruktträd. På lagaskifteskartan är inte bara den
nuvarande tomten utan även åkern väster om mangården trädgård och köksträdgård. Ett litet spår av att
fruktodlingen som tidigare kan ha haft en viktig roll på gården är resterna av den allé av mycket gamla
fruktträd som finns utmed vägen söder om mangården.

All bebyggelse ligger i typiska lägen på impediment i odlingslandskapets utkant för att inte påverka den
dyrbara åkermarken.

Det brukade landskapet

Odlingslandskapet kring Trästad är en viktig del av gården och dess historia. Eftersom Trästad är och
under lång tid har varit en större gård har jordbruket tidigt fått en storskalig prägel. Att markerna historiskt
sett brukats på det här sättet skiljer Trästad från byar i närområdet. Samtidigt präglas odlingslandskapet
av att Trästad ligger i en skogsbygd. Trots det storskaliga brukandet finns här tydliga drag av
skogsbygdens mera uppbrutna och flikiga landskap.

Herrgårdsbygden

Trästad är en herrgårdsmiljö i skogsbygden som genom sitt byggnadsbestånd speglar gårdens status.
Uppgifter finns om att mangårdsbyggnaden skulle vara uppförd 1632. Delar av byggnaden kan vara så
gamla men huset har genom åren byggts om och till.
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Industrins tidevarv

Kvarnmiljön väster om gårdsmiljön visar på hur vattenkraften i äldre tider togs tillvara och utnyttjades för
att driva kvarnar och sågar. På laga skifteskartan från 1840 finns inga byggnader på den plats där
kvarnen idag ligger men längre österut finns en byggnad och markskiftena intill kallas Kvarnlyckan och
Kvarnängen. Det nuvarande kvarnläget byggdes omkring år 1900. Det är en träbyggnad som genom sin
form utmärker sig i landskapet och berättar om sin funktion. I skogen in till kvarnen finns resterna av den
träkulvert som ledde vattnet från gölen vid Vikärret. Kvarnbyggnaden av trä är målad med röd slamfärg,
vita snickerier och tak belagt med enkupigt tegel. Tyvärr är byggnaden idag i ett mycket dåligt skick.

Teckning av Trästads gård av C J Wester någon gång under 1800-talets
andra hälft. Källa: Kalmar läns museums samlingar

 

Mangårdsbyggnaden vid Trästad. Till höger i bilden den äldre bevarade
flygeln.

Arbetarbostad norr om gårdsmiljön.

 

Arbetarbostad av en typ som byggdes 1945 flankerad av äldre
ekonomibyggnader. På laga skifteskartan kallas detta för
drängstugetomten.
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Äldre exempel på arbetarbostad.

 

Kvarnbyggnaden.

Jordkällare

 

Magasin

Ladugården från söder. Bredvid går vägen mellan Blackstad och Odensvi.

 

Ladugården med körbro från norr.
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Vy över odlingslandskapet öster om Trästad.

 

Vägen mellan Blackstad och Odensvi och resterna av den allé av fruktträd
som finns söder om gårdsmiljön.
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Huvudområde Tyllinge
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/zXiO1.

Huvudområde Tyllinge består av Tyllinge säteri med mangård och ladugård, omgivande
odlingslandskap samt det reglerade vattensystemet med spår av anläggningar mellan
Korketorps kärr och sjön Tynn. Inom området ligger också det lilla samhället Tyllinge med
bebyggelse framförallt från 1900-talets första hälft.

Herrgård i skogsbygd

De flesta av Tjusts herrgårdar ligger i de bördigare delarna av området utmed kusten eller i
någon av de stora dalgångarna som skär in i landet. Tyllinge är ett av undantagen.
Landskapet kring själva herrgården är visserligen öppet men det är en tillfällig öppning i
skogslandskapet. Gården ligger i norra änden av den stora, långsmala sjön Tynn. I den
nordligaste spetsen har sjön delvis dragit sig tillbaka och efterlämnat ett bördigt dalstråk som
odlats upp. Men skogen sluter sig snart igen. Närmast gården finns en del lövskog med gamla
ekar och aspar som blivit grunden för Tyllinge naturreservat.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Tyllinge (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Tyllinge ligger i den västra delen av Dalhems socken, nära gränsen till Östergötland. Jordbrukslandskapet
kring säteriet sluttar ner mot sjön Tynn. Dalgången utgör en av de sista utposterna av de bördiga
dalgångar som präglar norra Tjust. Även här följer dalgången sprickdalslandskapets riktning i nordväst-
sydost. Jordbruksmarken ligger i botten av två sänkor som går från sjön Tynn och norrut. En bit upp på
sidorna av dalgången växer en blandad lövskog med mycket ek, bok och asp. Delar av området är
naturreservat just på grund av lövskogen med många grova träd. Längre upp på höjderna tar en mager
tallskog vid där berget går i dagen. Genom området rinner ett vattendrag mellan Korketorps kärr och sjön
Tynn. Vattendraget är reglerat på ett par ställen och vattenkraften har använts till en rad olika småskaliga
industriverksamheter. Sträckan söder om landsvägen är kulverterad fram till ett kraftverk.

Inom huvudområdet finns två registrerade lämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök. Det är
två sentida husgrunder (L1959:9267 och 9268). I området finns inga registrerade förhistoriska lämningar.
Drygt fem kilometer öster om Tyllinge ligger Larum med flera lämningar från förhistorisk tid. Vid Tyllinge
finns ungefär samma naturförutsättningar som vid Larum och det är därför märkligt att det inte finns några
förhistoriska lämningar registrerade. En anledning till avsaknaden av fornlämningar kan vara att någon
fornminnesinventering inte genomförts i området.

Nordost om säteriet, på säteriets marker, började man i slutet av 1930-talet att bygga villor. På säteriet

852



fanns fortfarande gott om arbete inom både jord- och skogsbruket. Tidigare hade säteriet hållit med
arbetarbostäder men med bättre inkomster och högre boendestandard ville många bygga sitt eget hem.
Därför upplät säteriet mark till dem som ville bygga. Ett första litet kvarter växte fram kring norra delen av
Muntorpsvägen och Tyrvedsbacken. På 1950-60-talet skulle ytterligare ett område, sydväst om det första,
närmare landsvägen, bebyggas. Gatorna Spånvägen, Ribbvägen och Läktvägen anlades. En del service
etablerades. 1929 byggdes ny skola och lärarbostad öster om det lilla samhället. Öster om skolan
etablerade sig 1938 Dalhems Smyrnaförsamling. Mitt emot säteriet låg samhällets affär. Tidigare hade
funnits en handelsbod i en av säteriets flygelbyggnader men från 1938 hade man egen lokal norr om
landsvägen. Här fanns också en Esso-bensinpump.

År 1930 bildade fotbollsintresserade i samhället Tyllinge IF. Man ska då förutom fotboll haft aktiva inom
bandy, orientering och skidor. Det var dock främst fotboll man kom att ägna sig åt. 1968 invigdes
idrottsplatsen Tyllevi norr om det lilla samhället. Anläggningen ska då ha varit en av Tjusts bättre
fotbollsplaner. Man hade en del framgångar inom fotbollen och vann bland annat division 6 1988. Två år
senare var det dock slut med seriespelet. Idag växer gräset högt på Tyllevi.

Idrottsplatsen Tyllevi.

 

Ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet.
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Ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet.
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Skydd och Riklinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
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upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Tyllinge är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Tyllinge
Dalhems socken

Kärnområdet Tyllinge består av säteriet med dess byggnader och samhället med villabebyggelse från
slutet av 1930- talet.

Godset och villasamhället

Kring Tyllinge har tillgången på timmerskog varit god. Man har därför byggt i trä. Den stora
herrgårdsbyggnaden har sex markerade timmerknutar på långsidorna. Stilen är karolinsk och man tror att
delar av huset är från 1600-talet - men det verkliga byggåret är en gåta. Huset är ombyggt både på 1870-
talet och på 1930-talet. Flyglarna är troligen från 1740-talet. I dag är både huvudbyggnaden och flyglarna
målade med röd slamfärg. Fram till cirka 1930 var de omålade. De stora ekonomibyggnaderna uppfördes
efter en stor brand på 1930-talet. Vattendraget väster om gården som går mellan Korketorps kärr och
Tynn har utnyttjats flitigt för kvarnar, såg och hyvel. På gårdens marker, nordost om gården, ligger det lilla
villasamhället Tyllinge. Det började byggas på 1920-talet. De senaste villorna byggdes så sent som på
1970-talet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Tyllinge säteri är en av de största herrgårdarna i Norra Tjust.

Byggnadstraditionen
Säteriets mangårdsbyggnad med delar som kan vara från 1600-talet, samt flyglar, är
alla timrade och sedan 1937 målade med röd slamfärg. Gårdens struktur som har drag
av den karolinska stilen. Blandad villabebyggelse från 1930-1970-talet.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Herrgårdsbygden

Tyllinge blev tidigt säteri och har behållit sin ställning som en av de större herrgårdarna i Västerviks
kommun. Gårdsmiljön med den stora mangårdsbyggnaden, flyglar och stora ekonomibyggnader speglar
gårdens status.

Tyllinge hade gjorts till säteri någon gång före 1586. Ett av kraven för en säteribildning var att gården var
ståndsmässigt bebyggd. Hur huvudbyggnaden såg ut vid den tiden då gården blev säteri vet vi inte, men
på 1620-30-talet lär gården ha fått en ny huvudbyggnad. Det var den dåvarande ägaren Olof Stake som
genom köp av flera gårdar i Dalhems socken skapade ett centrum för sitt gårdsinnehav med Tyllinge som
sätesgård. Därmed lades på allvar grunden för den gårdsanläggning som består än idag.

Redan 1318 omnämns Tyllinge för första gången i det skriftliga källmaterialet. En gård i Tyllinge ägdes då
av Ramborg Bengtsdotter som tillhörde den välkända Folkungaättens lagmansgren. Några årtionden
senare, på 1380-talet, ägdes gården i Tyllinge av den välkände Bo Jonsson Grip. År 1560 fanns i Tyllinge
ett kronohemman och tre frälsehemman.

Kronogården hade åker till två tunnor och en skäppa, äng till tre lass hö, gott mulbete, god timmerskog
och näverskog, ollonskog till två svin och gott fiskevatten till gädda, braxen, abborre och mört samt två
notvarp. De tre frälsegårdarna hade vardera åker till fyra tunnor, äng till 13 lass hö, gott mulbete, god
timmerskog, svedjeskog, ollonskog till sexton svin samt fiskevatten till braxen, ål och gädda. De tre
frälsehemmanen var alltså tre välbärgade gårdar. Även kronohemmanet får anses ha varit relativt bra.

Någon gång före 1586 instiftades Tyllinge säteri av Erik Karlsson Gyllenstierna. Under århundradena som
följde kom godset att vandra genom många olika förnäma släkter som Stake, Pauli, Braun och Silfverlåås
för att till slut komma i släkten Duwalls ägo. 1741 köpte ryttmästaren Johan Gustaf Duwall Tyllinge. Då
pågick arbetet med att bygga till manbyggnaden och Duwall lät fullfölja det arbetet. Duwall lär ha varit en
färgstark person och det finns många skrönor i bygden om honom.

Hans son, Svante Johan Duwall, ärvde Tyllinge och under hans tid kom vattenkraften att utnyttjas för att
anlägga ett garveri. År 1755 stod det klart och arrenderades av olika garvare fram till början av 1800-talet
då verksamheten lades ner. Vid vattendragen har också funnits två olika kvarnetableringar, en norr och
en söder om landsvägen. Av den norra finns idag en byggnad kvar som är på väg att rasa. Söder om
vägen fanns en ramsåg och en spånhyvel. När de startades är inte känt men ramsågen drevs fram till
1925 då all sågverksamhet samlades vid Sjöända, på näset mellan sjöarna Stora Vrången och Ämten.

År 1844 gifte sig Svante Johan Duwalls dotter Margareta med löjtnanten Samuel Georg Rosenmüller och
Tyllinge kom därmed i släkten Rosenmüllers ägo vilket den är än idag.

Byggnadstraditionen

En av få herrgårdsanläggningar i Tjust med bevarade drag av en karolinsk herrgårdsbyggnad och
gårdsstruktur. Mangårdsbyggnaden har genomgått flera förändringar men rymmer fortfarande gamla
byggnadsdelar. Samhället Tyllinge utgör ett exempel på en mindre samhällsbildning som uppstår under
1900-talets första hälft.

Mangårdsbyggnaden på Tyllinge är en timrad byggnad i 21⁄2 våningar. På långsidorna finns sex knutar
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markerade med pilastrar. Idag har byggnaden ett konkavt valmat tak belagt med enkupigt lertegel.
Fasaderna är klädda med locklistpanel och målade med röd slamfärg. Snickerierna är målade i vitt.
Framsidans mittparti betonas av en rundad frontespis med ett rosettfönster. Något säkert byggår för
huvudbyggnaden finns inte. Tillgänglig litteratur är inte konsekvent och det är därför svårt att med
säkerhet avgöra när huset byggdes. I en del material sägs att det idag ingår delar av byggnaden från
1620–30- talet i nuvarande huvudbyggnad. Andra säger att den äldsta byggnaden var en annan, numera
försvunnen, byggnad och att den nuvarande huvudbyggnaden tillkom 1683. Oavsett vilket av alternativen
gjordes en större nybyggnad/ombyggnad av Johan Gustaf Duwall 1746. Mangården fick då en karolinsk
stil. Dagens mangårdsbyggnad har tidigare troligen haft tydligare drag av den här stilen men idag bör
främst mangårdens struktur med flygelbyggnadernas placering framhållas som typisk för den karolinska
stilen.

En ombyggnad av huvudbyggnaden enligt tidens mode gjordes på 1870-1880-talet. Efter ritningar av
arkitekten Hugo Hammarskjöld på Tuna byggdes vid husets västra gavel ett torn och vid den sydöstra
sidan en större veranda. Båda tillskotten revs vid en ny renovering 1937-1938 då man verkade för att
återställa byggnaden i den stil den haft på 1740- talet. Man valde då att måla huvudbyggnaden med röd
slamfärg trots att fasaden fram tills dess varit omålad. Den röda slamfärgen var typisk för den karolinska
stilen och målningen kom att förstärka gårdsanläggningens stil. Man bytte också ut spåntaket mot
enkupigt lertegel.

Huvudbyggnaden flankeras av fyra flygelbyggnader, två i öster och två i väster. Det kan ha funnits äldre
flygelbyggnader i gårdsmiljön men de nuvarande bör vara från tiden kort efter de stora arbetena 1746. De
byggdes dels på grund av behovet av utrymmen, dels för att skapa en mer storslagen gårdsmiljö. Den
västra flygeln närmast huvudbyggnaden ska ha kallats för Mässen. Den användes för representation men
fungerade också under en period på 1850-1860-talet som ålderdomshem för tjänare. Den andra flygeln i
väster har en tid fungerat som postkontor och därefter som bostad och kontor. Båda de västra flyglarna
har under senare tid byggts till med takkupor mot väster. Den östra flygen närmast huvudbyggnaden var
tidigare handelsbod, möjligen så långt fram som till 1938. Denna flygel har byggts till mot öster. Den
andra flygeln var enklare och fungerade som förråd. Alla fyra flygelbyggnaderna är timrade, tre har
fasader klädda med locklistpanel. Alla är målade med röd slamfärg och har snickerier i vitt. Taken är
brutna. Tre av dem är belagda med enkupigt lertegel medan det fjärde har tak av röd, tegelimiterande
plåt. Inom mangården finns tre äldre ekonomibyggnader som även de är timrade, målade med röd
slamfärg och har snickerier i vitt samt svartmålade dörrar. Dessa byggnader har antigen tegelimiterande
plåt eller röd korrugerad plåt som takmaterial. Kring mangården finns också resterna av en
parkanläggning. Framför huvudbyggnaden finns bland annat en grusad plan med en gräsrundel och en
kort allé av stora bokar och lindar.

Norr om landsvägen ligger ladugården. Idag består den av två större byggnader som uppfördes på 1930-
talet. Tidigare hade här funnits en samling av äldre ekonomibyggnader som enligt Manne Hofréns
anteckningar ska ha uppförts på 1870-1880- talet. Flera av dessa byggnader förstördes i en brand på
1930-talet och byggnadsbeståndet ersattes med de två stora byggnader som finns idag. De har hela eller
delar av första våningen i gjuten betong medan de övre våningarna är byggda i trä med panel målad med
röd slamfärg. Sadeltaken är belagda med röd korrugerad plåt.

Bebyggelsen i samhället är tydligt uppdelad i två olika tidsskikt. Den norra delen, som är den äldsta,
byggdes i slutet av 1930-talet och här finns en blandning av villor i enkel 1920-talsklassicism med
rödmålad träpanel och mansardtak samt ljusa putsade funkisvillor, 11⁄2-2 våningar höga med låga
pyramidtak. De flesta har rött tvåkupigt lertegel men det förekommer också svart betongtegel, röd
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korrugerad plåt och röd tegelimiterande plåt.

I den södra delen av området byggdes villorna från slutet av 1950-talet och fram till 1970-talet. Med något
undantag är villorna här enplanshus med träpanel, merparten rödmålade, och med flacka sadeltak
belagda med företrädesvis tvåkupigt lertegel. Tomterna och gatorna har en ordnad struktur vilket visar att
bebyggelsen varit planlagd från början.

Karta över byggnadsbeståndet vid Tyllinge säteri omkring 1879. Källa:
Manne Hofrén, Kalmar läns museums topografiska arkiv.

 

Tyllinge säteri med huvudbyggnad i karolinsk stil och de fyra
flygelbyggnaderna.

Karta över mangården och trädgårdsanläggningen vid Tyllige säteri omkring
1928. Källa: Manne Hofrén, Kalmar läns museums topografiska arkiv.

 

Säteriets ladugård med ekonomibyggnader före branden på 1930-talet.
Källa: Kalmar läns museum
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Säteriets ladugårdar idag. Byggnaderna uppfördes efter branden i slutet av
1930-talet.

 

Mangården från öster. Till höger i bilden syns en äldre magasinsbyggnad.

Mangården från väster.

 

Den äldre villabebyggelsen i Tyllinge, från sydväst. Till höger
Muntorpsvägen.

Exempel på fin funkis i Tyllinge

 

Vy över den yngre delen av Tyllinge samhälle, från norr.
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Små villor från 1960-talet utmed Läktvägen.
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Huvudområde Uknadalen
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/15eiXi.

Huvudområdet Uknadalen består av den del av riksintresset Uknadalen som delas mellan
Kalmar län och Östergötlands län, i Kalmar län benämnt H97 och i Östergötland E73. Inom
området finns tio kärnområden – Stjälkhammar-Kolsebro, Tjustad, Ukna kyrkby, Kasinge,
Stensnäs, Blidstena, Vinäs, Edsbruk, Hälleberg och Helgenäs. Kärnområdena speglar
områdets karaktär med fornlämningsmiljöer, odlingslandskap, bebyggelse,
kommunikationsstråk samt järnhantering från yngre järnålder fram till idag.

Dåtid och nutid i istidens landskap

I hela norra Tjust finns ett sprickdalslandskap som formades för mer än 2000 miljoner år
sedan. Material som samlats har utsatts för tryck och erosion och format det landskap vi ser i
dag. Hela landskapet har en riktning. Dalar och berg ligger ofta utsträckta från sydost mot
nordväst. Efter dessa processer har inlandsisarna dragit fram och rundat av landskapet. Isen
malde sönder berg som samlades i dalgångarna. Tydligast syns detta i det storslagna
landskapet kring Uknadalen. I nordväst, i botten av dalgången, ligger sjöarna Åtviden och
Storsjön som binds samman av Storån. Genom Edsån har Storsjön kontakt med havsviken
Syrsan vid Helgenäs i öster. Vattnet har varit en viktig kommunikationsled för både människor
och varor. Landsvägarna och järnvägen från sent 1800-tal följer dalgångens sidor en bit upp
på sluttningarna. Utmed dalgången ligger flera spännande byar, gruvor, industrier, kyrkor,
samhällen, fornlämningar och herrgårdar. Ett rikt och spännande kulturlandskap att upptäcka!

©Lantmäteriet
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Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kolsebro (link available only in online story)

Tjustad (link available only in online story)

Kasinge (link available only in online story)

Blidstena (link available only in online story)

Ukna kyrkby (link available only in online story)

Stensnäs-Storsjö (link available only in online story)

Vinäs (link available only in online story)

Edsbruk (link available only in online story)

Hälleberg (link available only in online story)

Helgenäs (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Uknadalen är ett område typiskt för Norra Tjust. Den djupa sprickdalen i nordvästlig-sydostlig riktning har
gett området dess naturförutsättningar. På sina ställen är dalgångens sidor mycket branta. I dalgångens
botten binder vattendrag samman området. I nordväst ligger sjön Åtviden som genom Storån har kontakt
med Storsjön, den största av dalgångens sjöar. Från Edsbruk förbinder Edsån Storsjön med havsviken
Syrsan. Vattenvägen från havet och långt in i inlandet var en av förutsättningarna för att människor skulle
slå sig ner i området. I dalgångarna låg bördiga översilningsmarker som idag, genom utdikning,
förvandlats till åkermark.

Utmed hela dalgången finns gott om fornlämningar men antalet är färre längst i nordväst mot gränsen till
Östergötland. Dalgången var långt tillbaka i tiden vattenfylld och fornlämningarna ligger därför på
dalgångens sidor och i höjdlägen. Särskilt kring Storsjön finns ett stort antal lämningar. De registrerade
lämningarna utgörs främst av gravfält, rösen och stensättningar men det finns också ett par registrerade
fornborgar. Lämningarna visar att människor slagit sig ner i bygden senast under bronsålder och att yngre
järnålder varit en blomstringsperiod för trakten. Det finns också modernare lämningar som registrerats i
fornlämningsregistret. Det handlar främst om gruvor och bebyggelse från medeltid och framåt.

Under medeltiden framträder ett antal centrum i bygden. Det är de båda kyrkplatserna Ukna och Ed samt

865



några av de större herresätena, främst Vinäs, som var den store jordägaren Bo Jonsson Grips sätesgård i
Tjust. Flera av de gårdar som senare kom att bli säterier framträdde redan under medeltiden som
frälsegårdar.

Byarna inom området har i de flesta fall etablerats under medeltiden. Här fanns en blandad jordnatur med
en relativt hög andel självägande bönder. Likt fornlämningarna ligger byarna på dalgångens sidor och i
höjdlägen. Idag finns den bästa odlade marken i botten på dalgången. Markerna här har under 1800-talet
dikats ut och odlats upp. Vid den här tiden hade man utvecklat bättre tekniker för att dika och starkare
järnplogar som klarade av de före detta sjöbottnarnas tyngre jordar. De gamla åkrarna ligger högre upp
och har under 1800- och 1900-talet omvandlats till betesmarker. Några av byarna har kvar sin
radbystruktur. Uppdelningen mellan mangård och ladugård är tydlig. På flera gårdar finns många äldre
ekonomibyggnader bevarade.

Från slutet av 1600-talet utvecklades Ed till att bli huvudort i området. Järnbruket som anlades här kom
att locka folk och resurser till platsen. Edsbruk kom att bli ett av de större bruken i Tjust. Platsen kallades
Ed före brukets etablering men kom därefter att istället kallas Edsbruk. Verksamheten i Edsbruk satte
spår också på andra platser i Uknadalen i form av gruvdrift. Malmen kom i huvudsak från Stockholms
skärgård men vid bland annat Stenebo bröts järnmalm för de närliggande järnbruken. Under 1800-talet
försämrades lönsamheten för tjustbygdens järnbruk och i Edsbruk, som på många andra ställen, lades
masugnar och hammare ner. I Ed startade man istället tillverkning av pappersmassa. Ytterligare en plats
som strakt kopplas till verksamheten i Edsbruk är Helgenäs som var hamnplats vid Syrsan.

Vid kyrkplatserna i Ukna och Västra Ed bildades sockencentrum med den typ av service som traditionellt
finns på sådana platser till exempel skola, fattigvård och sockenstuga. Järnbrukets etablering ledde till
framväxten av Edsbruks samhälle med tätortsbebyggelse, handel och service. Även i Ukna uppstod en
mindre samhällsbildning med ett visst mått av service.

Ytterligare en faktor som lett till tätortsbildning är järnvägen mellan Västervik och Åtvidaberg. Vid en av
stationerna, Storsjön, förtätades bebyggelsen och handel och service etablerades. Järnvägen når
Uknadalen från sydväst och följer den södra stranden av Storsjön från Blidstena och vidare mot nordväst.
Den stod klar 1879. Utmed banan anlades flera mindre stationer. Järnvägen var naturligtvis viktig för
transporten både av människor och varor. En mindre järnväg för järnbruket och pappersbruket fanns
också mellan Edsbruk och Helgenäs. Vattenvägarna var också långt fram i tiden viktiga transportleder. På
Storsjön fanns i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ångbåtstrafik och timmer flottades från
inlandet ut till kusten. Flera vägar går genom området. De viktigaste transportlederna är idag E22:an som
korsar huvudområdet i dess sydöstra del och väg 888 som följer Uknadalen från Edsbruk mot Åtvidaberg
i Östergötland.
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Vy över Storsjön från Edsbruk mot gården Bankestad. Storsjön och
anslutande vattendrag är en sammanhållande länk för riksintresset och för
huvudområdet Uknadalen. Vattnet har inneburit kommunikationer och
transporter som bundit samman området.

 

Vattnet som kommunikationsled har kompletterats med vägar och flera
viktiga vägförbindelser följer dalgången. I modern tid har också järnvägen
tillkommit.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H97 för kulturmiljövården. Motiveringen är att området

är en dalgångsbygd i en storslagen sprickdalgång där samspelet mellan fornlämningar,
odlingslandskap, bebyggelse- och kommunikationsmiljöer samt en långvarigt industriell
järnhantering tillsammans framhäver dalgångens historiska och strategiska betydelse från
yngre järnålder fram till 1900-tal. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkorna i Ukna och Västra Ed med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4
kap) och skall vårdas och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan
tillstånd från länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
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motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av

kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Stjälkhammar-Kolsebro och Kasinge-Hula- Blidstena- Håckenstad är
värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län –
Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.
Odlingslandskapen i Tjurstad, Stensnäs och Hälleberg är värderat som klass 3.

10. Väg 888 och väg 889 är utpekade som värdefulla vägmiljöer inom projektet ”Vägen som
kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

11. Edsbruk är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt intressanta
industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av Kalmar läns
museum år 2009.
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Kärnområde Stjälkhammar-Kolsebro
Ukna socken

Kärnområdet omfattar de båda byarna Kolsebro och Stjälkhammar med bebyggelse, landskap och
fornlämningar.

De två byarna vid vägen

De båda byarna Kolsebro och Stjälkhammar har alltid legat på vägen. I förhistorisk tid var vattenvägen
genom Uknadalen en av de viktigaste färdvägarna in i landet. I Stjälkhammar visar gravar från brons-
eller järnålder att några blev bofasta här. De stigar som trampades upp utmed dalgångens sidor, blev
under medeltiden till färdvägar från kusten och in i landet. Medeltidens ridstigar blev senare vägar för häst
och vagn och under 1900-talet asfalterades de för dagens biltrafik. Men genom Uknadalen drogs också
järnvägsspår. 1879 stod järnvägen klar och några år senare, 1883, öppnades en hållplats i Kolsebro. För
de boende i Kolsebro och Stjälkhammar har resande varit en vanlig syn. Det har funnits möjlighet att ge
sig av men de många gårdarna i byn visar att man ändå länge valde att stanna här.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Kolsebro är en av få bevarade radbyar i Norra Tjust. I båda byarna finns exempel på
välbevarad äldre agrar bebyggelse.

Mötesplatser Hållplats vid Kolsebro, skola, baptistkapell, vägmiljö.

Det förhistoriska landskapet Lämningar daterade till brons- eller järnålder.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen

Båda byarna, men i synnerhet Kolsebros radby, har en ålderdomlig struktur. I miljöerna finns en
åldersmässigt varierad samling av byggnader. Merparten har tillkommit efter laga skiftet men äldre
undantag finns. I området finns också spår av laga skiftets utflyttning och det sen 1800-talets
framväxande torpbebyggelse.

Både Stjälkhammar och Kolsebro är exempel på radbyar. Kolsebro har än idag en mycket tydlig bevarad
radbykaraktär även om en del ekonomibyggnader rivits. I Kolsebro ligger byns bebyggelse ordnad utmed
bygatan. Mangårdsbyggnaderna ligger öster om vägen med långsidan mot vägen, medan ladugårdarna
ligger på vägens västra sida. Placeringen av ladugårdarna skiftar med antingen långsida eller gavel mot
bygatan. På laga skifteskartan från Kolsebro 1835 varierar placeringen medan man på den ekonomiska
kartan från 1940-talet ser att alla de stora ladugårdarna låg placerade med gaveln mot vägen.

Mangårdarna i byn byggdes från mitten av 1800-talet och de följande årtiondena. Under 1900-talet har
flera av dem genomgått moderniseringar som gör att husen idag uppvisar en blandning av stilar och
material. Även ekonomibyggnaderna har genomgått flera förändringar och idag finns få ålderdomliga drag
bevarade. Byggnaderna är fortfarande av trä och målade med röd slamfärg men lertegeltak har i de flesta
fall bytts mot röd korrugerad plåt. Även dörrar och fönster har moderniserats. En av de mer välbevarade
ekonomibyggnader som finns kvar är en loftbod som ska vara daterad till 1781.

I byn Stjälkhammar visar äldre kartor och mangårdsbyggnadernas placering att även denna by har haft
en radbystruktur. Mangårdarna ligger på rad utmed bygatan. Innanför dessa, i sluttningen ner mot Storån,
har ekonomibyggnaderna legat. Idag finns endast ett par av dessa kvar. Mangårdarna i Stjälkhammar är,
till skillnad från Kolsebro, mer enhetliga i stil och material. Fasaderna är i de flesta fall klädda med
rödmålad locklistpanel och taken täcks av lertegel. Flera av de stora ladugårdarna i byn har rivits men
andra äldre ekonomibyggnader bidrar till byns karaktär. Även dessa byggnader är i trä och målade med
röd slamfärg samt har lertegeltak.

De båda byarna inom kärnområdet har sina första skriftliga belägg från 1300-talet. Stjälkhammar, som är
äldst, omnämns redan 1347 och byn har då ett skattehemman och ett kronohemman. Kolsebro omnämns
1381 och där finns då två kronohemman, 1⁄2 skattehemman och 1⁄2 hemman som tillhör Askeby kloster.

Skiftesreformen och befolkningsutvecklingen under 1800-talet har lett till att de tidigare koncentrerade
bymiljöerna har splittrats upp och nya gårdslägen har tagits upp. Torp och lägenheter har byggts för att
skapa bostäder åt en växande befolkning. Under 1900-talets andra hälft har en stor del av den
bebyggelsen gått från att vara åretruntboende till att vara fritidshus eller rivits.

Mötesplatser

Kombinationen av den gamla vägmiljön och den förhållandevis nya järnvägsmiljön har gjort Kolsebro till
ett till ett litet centrum i den här delen av Ukna socken. De goda möjligheterna att ta sig hit har gjort att
verksamheter förlagts hit.

Det var vattenleden, genom åar och sjöar, i Uknadalens botten som från början var den viktiga
kommunikationsleden. Parallellt med vattenleden drogs vägar från kusten och in mot Östergötland. Idag
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har väg 888 mellan Ukna och Falerum blivit områdets huvudled för kommunikation. Sedan 1879 finns
också järnvägen mellan Västervik och Norsholm med byte till Linköping. Vid Kolsebro fanns en mindre
hållplats. Järnvägen och hållplatsen var viktig för de båda byarna och gav möjligheter som andra byar på
landsbygden inte hade. Hållplatsen är idag borta.

Utöver den traditionella agrara bebyggelsen i de båda byarna finns en skolmiljö. Den ligger utmed vägen
mot Stjälkhammars by. Det äldsta skolhuset byggdes omkring 1880. Det är putsat och avfärgat i rosa med
slätputsade vita omfattningar. Sadeltaket är belagt med tvåkupigt lertegel. Det yngre tillkom omkring
1920. Fasaderna är klädda med grå korrugerad plåt och taket belagt med lertegel.

Nordost om stenbron över Storån byggdes i slutet av 1800-talet Ukna missionsförsamling ett missionshus
med samlingssal. Detta hus revs någon gång mellan 1940- och 1970-talet. Idag återstår endast
grundrester. Väster om den plats där Storån idag rinner, under väg 888, byggdes 1937 en funkisvilla med
kapell i en vidhängande byggnad. Byggnaden uppfördes av Ukna baptistförsamling. Hela byggnaden är
putsad och avfärgad i vitt. Bostadsdelen har ett för funkisen typiskt flackt tälttak medan kapelldelen har ett
sadeltak, båda belagda med tvåkupigt lertegel. Kapellet har också stora fönster som markerar dess
funktion. Byggnaden används idag som bilverkstad.

Det förhistoriska landskapet

Redan under förhistorisk tid har detta varit en attraktiv plats. Förhistoriska lämningar från brons- eller
järnålder finns vid den högre belägna byn Stjälkhammar och visar på en tidig etablering i området.

Det rör sig om stenkretsar, en rest sten (L1956:8175, L1956:8257, L1956:8258 och L1956:8259), ett
gravfält med totalt femton lämningar i form av tre högar och tolv runda fyllda stensättningar (L1956:8016)
samt ett par registreringar av vad som troligen varit gravhögar (L1956:7946 och 8015). Samtliga
lämningar är mer eller mindre skadade av odling eller grustäckt.

Som fornlämning är också stenvalvsbron över Storån registrerad (L1956:7647). Bron är kallmurad och
har ett valv. Räcket består av huggna stengardister och järnstänger. Bron ska vara byggd 1855. Vid den
stora inventering av broar som länsmuseet genomförde i början av 1980-talet, då alla kända broar
besöktes och fick en kulturhistorisk klassning, placerades bron vid Kolsebro i högsta klass.

I fornsök finns också några registreringar av så kallade övriga kulturhistoriska lämningar. Vid
gravhögarna, nära gården Holmen, finns också lämningar av en sentida smedja (L1956:8639). Det finns
också en bykälla (L1956:7552) öster om Stjälkhammar. Även Kolsebros radby är registrerad i fornsök
(L1956:7680). Ett gruvhål som troligen varit en provbrytning för att undersöka förekomsten av järn och
koppar finns vid Lugnet (L1956:8647).
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Vy över Kolsebro från nordväst.

 

Stenvalvsbron, L1956:7647

Vägmiljön och järnvägen är en viktig del av miljön i de båda byarna.

 

Vägen genom Kolsebro. Till höger i bilden loftboden från 1781.

En av Kolsebros mangårdar.

 

Mangård i Stjälkhammars radby.
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Utskiftad gård i Stjälkhammar.

 

Stjälkhammars äldsta skolhus från ca 1880.

Baptistkapellet, byggt 1937.

 

Utsnitt ur laga skifteskartan för Stjälkhammar från 1856. Källa: Lantmäteriet
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Kärnområde Tjustad
Ukna socken

Kärnområdet utgörs av gårdsmiljöerna vid Tjustad gård och Tjustad komministerboställe.

Miljön vid Tjustad inventerades för kulturmiljöprogrammet sommaren 2019. Hösten 2021 brann
mangårdsbyggnaden på Tjustad ner till grunden. I dagsläget vet vi inte om mangårdsbyggnaden kommer
att återuppföras eller hur den kommer att se ut. Vi har valt att ha kvar beskrivningen av den miljö som
fanns 2019 men den som besöker platsen kommer tyvärr inte att få uppleva miljön så som den såg ut då.

Spåren av fruktodlingar och kvinnors slit

Det är gott om herrgårdar i Tjust. Tjustad är en av de mindre. Gården har under en tid varit knuten till den
större gården Stensnäs längre söderut. I början av 1900-talet satsade man på odling av frukt, bär,
grönsaker och blommor. Än i dag står en samling äldre fruktträd nära gården som en rest av odlingarna.
Det finns fler spår av tidigare verksamheter i terrängen kring gården. På en bergknalle står ett litet lusthus
kvar. Det har varit en del av en parkanläggning. Det lilla åttkantiga huset som syns söder om landsvägen
när man far förbi Tjustad berättar en helt annan historia. Det är gårdens tvättstuga vid Storån. Här har
herrgårdens tvätt kokats och sköljts av gårdens anställda kvinnor. En påminnelse om det inte är så länge
sedan tvätt var ett slitigt och tidsödande grovgöra.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mangårdsbyggnad med utseende typiskt för tjustempirens herrgårdsbyggnader.

Klass 3

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Byggnadstraditionen Arbetarbostäder och ekonomibyggnader med varierande funktion typiska för en
herrgårdsmiljö. Välbevarad, ovanlig tvättstuga. Rester av park och fruktodlingar. Allé.

Herrgårdsbygden Exempel på en för området typisk mindre herrgårdsmiljö.

Byggnadstraditionen

Inom kärnområdet finns gårdsmiljöerna vid Tjustad gård och Tjustad komministerboställe. De båda
gårdsmiljöerna har mangårdar, arbetarbostäder och flera ekonomibyggnader med olika funktioner. Även
resterna av parkanläggningen och fruktodlingarna är viktiga delar av miljön. Även om flera av
byggnaderna och anläggningarna genomgått en hel del förändringar är fortfarande deras funktioner i flera
fall avläsbara.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden stod klar omkring 1870 och är byggd i tjustempirens anda.
Begreppet tjustempir används för att beskriva den intensiva byggnadsperioden för herrgårdsbyggnader i
Norra Tjust i början av 1800-talet. Trots sitt, i det här sammanhanget, sena byggår får Tjustad ändå sägas
tillhöra den här gruppen av herrgårdar.

Flygelbyggnaderna uppfördes 1902. Mangårdsbyggnaden, flyglarna och även flertalet av
arbetarbostäderna är putsade och avfärgade i vitt. Mangårdsbyggnadens tak är täckt av plåt medan
arbetarbostäderna har svart betongtegel. Undantaget är en av arbetarbostäderna som idag har en
locklistpanel målad i gult. Intill finns en arrendatorsbostad med samma material och färgsättning men
med sadeltak. Komministerbostället har ett brutet tak belagt med tvåkupigt lertegel och fasader klädda
med locklistpanel målad med röd slamfärg samt vita, oljemålade snickerier. När huset byggdes är inte
känt. Ekonomibyggnaderna är alla målade med röd slamfärg. De har sadeltak varav flera, i synnerhet de
större byggnaderna, är täckta med plåt och de mindre med en- eller tvåkupigt lertegel. De dateras från
mitten av 1800-talet och fram till tidigt 1900-tal.

Nordost om Tjustads gårds mangårdsbyggnad ligger ett bostadshus som använts av gårdens
trädgårdsanställda. Från sekelskiftet 1900 och fram till mitten av 1900-talet fanns stora trädgårdsodlingar
på gården. Den kommersiella sidan av verksamheten upphörde 1959. Produkterna såldes i närområdet.
Enligt bokverket Sveriges bebyggelse som utgavs 1957 omfattade anläggningen då två växthus med
tillsammans 140 m2, en bänkgård med 90 bänkfönster på 5000 m2 och 250 fruktträd. Man odlade
grönsaker, rotfrukter, plantor, blommor och jordgubbar. På den ekonomiska kartan från 1940-talet kan
man se att flera av åkrarna och trädgårdarna kring gårdarna utnyttjades för fruktodlingar. Kring
mangårdsbyggnaden fanns också fortfarande på 1940-talet en anlagd trädgård med gångar och
planteringar. Delar av dessa anläggningar finns kvar idag till exempel rundeln framför huvudentrén. Man
använde också en stor höjd mellan mangården och trädgårdsarbetarbostaden, kallad Libanon, som park.
Här finns idag trappor, spår av gångsystem, ett förfallet lusthus och rester av en flaggstång. Från
lusthuset på kullen har man en imponerande utsikt över dalgången. Vägarna fram till gården kantas av
lindalléer.

Väster om gårdsmiljön, på andra sida väg 888, ligger en byggnad som haft en stor betydelse för arbetet
på gården. En bit ut i åkermarken, utmed Storå, ligger gårdens åttkantiga tvättstuga. Byggnaden står
upphöjd på stenplintar. Fasaderna är klädda med rödmålad locklistpanel och vita snickerier. Taket är idag
täckt av svart korrugerad plåt och på toppen sitter en ventilationshuv. I en stor gårdsmiljö är ofta det
manliga arbetet väl synligt. Här får en av de kvinnliga sysslorna ett väl synligt uttryck.
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I det skriftliga källmaterialet omnämns Tjustad första gången 1411. I byn fanns fyra gårdar under
medeltiden, ett kronohemman, ett kyrkohemman och två frälsehemman. En indikation på gårdarnas
struktur får man i en jordebok från 1553 över fru Gunhild Johansdotters efterlämnade gods. Hon hade en
gård i Tjustads som hade åker till 15 spannland, äng till 20 lass hö, ”passligt” mulbete samt ”passlig”
timmerskog och vedbrand. Ett spannland är ungefär ett halvt tunnland så gården hade 7,5 tunnland åker,
vilket är relativt bra vid den här tiden. Även tillgången på foder till djuren har varit god genom de fina
slåttermarkerna på våtmarkerna. På en karta från 1692 över byn ser man hur åkermarken ligger samlad
kring gårdsbebyggelsen och ängar och betesmarkerna är samlade utmed Storån.

År 1691 görs en av gårdarna i Tjustad till komministerboställe för Ukna socken. Storskifte genomfördes i
Tjustad 1775. Merparten av den odlade marken låg då fortfarande vid byläget men man hade börjat att
odla upp områden ute i skogen.

Herrgårdsbygden

Tjustad är ett exempel på en mindre herrgårdsanläggning typiskt för området.

Under 1860-talet köptes gårdarna i Tjustad, med undantag av komministerbostället, av greve Stackelberg
på Stensnäs. Sammanslagningen av gårdarna gjorde Tjustad till en av de större gårdarna i Ukna. Som en
gård behövde man inte genomföra något laga skifte. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
fanns ett stort antal torpgrunder på gårdens marker vars brukare betalade arrende med arbete på gården.
Redan på den ekonomiska kartan från 1945 är flera av dessa torp borta.

När greve Stackelberg slog samman de två gårdarna i Tjustad byggdes en ny stor mangårdsbyggnad
som manifesterade den nya gårdens status. I slutet av 1800-talet övertog systrarna Honorine och Louise
Stackelberg ägandet av gården. Tjustads historia har därmed stora likheter med gården Kasinges några
kilometer norrut. De båda gårdarna kom under några årtionden att följas åt vad gäller ägandet. Systrana
Stackelberg ägde Tjustad men enligt husförhörslängderna verkar gården i perioder fram till sekelskiftet
1900 ha varit uthyrd eller bodde gårdens rättare i mangårdsbyggnaden. Från sekelskiftet bodde systrarna
själva på Tjustad. Louise dog 1915 och Honorine 1932. Efter hennes död såldes gården till Oskar August
Hugo Jonsson. Gården har under 1900-talet fortsatt att vara i privat ägo.

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1945. Källa: Lantmäteriet

 

Allé norr om huvudbyggnaden. Till vänster trädgårdsmästarens bostad.
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Mangårdsbyggnaden till före detta komministerbostället.

 

En av gårdens arbetarbostäder

Lusthuset på Libanon.

 

Tvättstugan

En av gårdens ekonomibyggnader

 

Mangården på Tjustad.
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Kärnområde Kasinge
Ukna socken

Kärnområdet Kasinge omfattar gårdsmiljön och det omgivande landskapet med fornlämningar.

Bostäder för hög och låg

Gården Kasinge har en pampig vit mangårdsbyggnad. Precis som gården Tjustad var Kasinge under en
tid knuten till Stensnäs. Systrana Honorine och Louise Stackelberg ägde båda gårdarna. Ofta bodde de
på Tjustad. När de kom på besök till Kasinge bodde de i den pampiga vita mangårdsbyggnaden.
Kasinges jordbruk sköttes av en arrendator och för dennes räkning byggdes en arrendatorsbostad. En bit
från mangårdsbyggnaden ligger två rödmålade enkelstugor. Detta var bostäder för gårdens arbetare. Den
sociala skillnaden är alltid tydlig på en större gård men just på Kasinge ligger de olika bostäderna på rad.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden
Gårdsanläggning som omfattar byggnader typiska för en herrgårdsmiljö av den här
storleken.

Byggnadstraditionen
Mangårdsbyggnad med utseende typiskt för tjustempirens herrgårdsbyggnader.
Arbetarbostäder och ekonomibyggnader med varierande funktion typiska för en
herrgårdsmiljö.

Det förhistoriska landskapet Gravar troligen daterade till järnålder.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Herrgårdsbygden

Kasinge är ett exempel på en mindre herrgårdsanläggning typiskt för området.

I mitten av 1800-talet fanns det fortfarande fyra gårdar i Kasinge med var sin brukare. I det gamla byläget
fanns ett gytter av tomter och byggnader. Men under de följande åren förändrades situationen. Ägaren till
Stensnäs vid den här tiden, greve Adolf Stackelberg, köpte i samband med laga skifte 1850 flera av
gårdarna i Kasinge. Den nya, sammanslagna gården behövde en ståndsmässig mangårdsbyggnad. Den
byggdes i början av 1850-talet och då byggde man också nya ekonomibyggnader. Av de äldre
ekonomibyggnader som idag finns på gården kan några vara från den tiden. Efter 1850 drevs Kasinge
som utgård till Stensnäs med rättare, men från 1871 med arrendator. Den förste arrendatorn hette Johan
Pilgren. I slutet av 1800-talet övertog systrarna Honorine och Louise Stackelberg ägandet av gården.
Kasinges historia har därmed stora likheter med Tjustad några kilometer norrut. De båda gårdarna kom
under några årtionden att följas åt vad gäller ägandet. Systrana Stackelberg var efter sekelskiftet 1900
bosatta på Tjustad och på Kasinge fanns arrendator. Louise dog 1915 och Honorine 1932.

År 1880 kom bokhållaren på Sundsholm i Gladhammar, Vilhelm Johansson, till Kasinge. Han var en
mycket driftig arrendator och verkade på gården i 29 år. Under hans tid byggdes 1906 en ny stor
arrendatorsbostad. Efter Vilhelm Johanssons tid avlöste flera arrendatorer varandra. År 1937 såldes
Kasinge till familjen Edling. Året innan hade arrendet övertagits av familjen Kasselstrand som drev gården
fram till 1992 då man fick köpa den. Idag är gården också bas för familjens företag Ukna Buss.

Byggnadstraditionen

Miljön vid Kasinge består idag av ett antal äldre bostadshus i olika stilar och ekonomibyggnader av
varierande ålder. Mangårdsbyggnaden är uppförd i tjustempirens anda.

Mangårdsbyggnaden är en putsad, vit byggnad i nyklassicistisk stil med två mindre flygelbyggnader.
Stilen är typisk för de byggnader som brukar samlas under begreppet tjustempir. På
mangårdsbyggnadens tak ligger ett enkupigt lertegeltak medan de båda flyglarna har tvåkupiga
betongpannor. Mangård och flyglar byggdes i början av 1850-talet. Öster om mangårdsbyggnaden ligger
ett hus med putsad fasad avfärgad i gult med släta, vita omfattningar samt fönster, veranda och dörrar
målade i rött. På taket ligger rött betongtegel. Huset byggdes som tidigare nämnts 1906 och har använts
som arrendatorsbostad. Längre österut ligger två arbetarbostäder i trä. Båda husens fasader är klädda
med locklistpanel och målade med röd slamfärg. Snickerier är målade vita. Taket på det ena huset är
belagt med röd korrugerad plåt medan det andra har tvåkupigt tegel. Kring samtliga tre bostadshus finns
trädgård med bland annat enstaka fruktträd, stora lövträd och syrener.

Väster om mangårdsbyggnaden ligger ladugården som idag är en blandning av byggnader från olika
tider. Äldre byggnader har byggts om och anpassats för att kunna användas i dagens jordbruk. Bland de
äldre byggnaderna finns de två ladugårdslängorna, båda byggda i vinkel. Delar av byggnaderna är
uppförda i skiftesverksteknik. De är målade med röd slamfärg med fönster- och dörromfattningar i vitt och
dörrar i svart. Äldre detaljer så som körbrygga, en del fönster och dörrar samt det öppna vagnslidret med
kolonner finns kvar även om de sistnämnda idag till stor del döljs bakom moderna skjutdörrar.
Byggnadernas tak är belagda med korrugerad plåt.

Förbi Kasinge går vägen från Storsjön till Överum. Vägen är idag asfaltbelagd och har efter 1940-talet
rätats på flera ställen. Vid gården kantas vägen av äldre kastanjer på norra sidan och unga lönnar på
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södra sidan.

Kasinge omnämns första gången, enligt Det medeltida Sverige, i det skriftliga medeltida materialet 1395.
Byns namn stavas då Kasungum. Därefter hittar man den märkliga stavningen Kalffshellom 1435 och
Kaswnge 1473 innan dagens stavning slår igenom 1544. Namnet är svårt att härleda. Kase är ju ett ord
som används till exempel i betydelsen vårdkase, alltså en rishög som tänds på för att varna för fara. Den
gamla stavningen Kasungum ger dock ytterligare en möjlighet med ordet kasung som är ett gammalt ord
för tröja.

I byn fanns under medeltidens andra hälft fem gårdar. Av dessa var ett skattehemman, ett kyrkohemman
och tre frälsehemman. Kasinge var därmed en relativt stor by redan under medeltiden. Trots närheten till
Vinäs, en av den store jordägaren Bo Jonsson Grips huvudgårdar, har gårdarna i Kasinge inte lytt under
Vinäs. Däremot har den välkände Karl Knutsson Bonde, tre gånger kung av Sverige, ägt jord i Kasinge.

1774 genomfördes storskifte i Kasinge. Vid den tiden fanns det tre frälsehemman och ett skattehemman i
byn. De tre frälsegårdarna ägdes av hovintendenten herr Carl Pettersén. Kartan från storskiftet visar att
alla de fyra gårdarna låg på rad norr om vägen där Kasinge gårds bebyggelse idag ligger. På de fyra
hemmanen fanns totalt 14 brukare. Redan vid den här tiden brukades en stor del av den mark som idag
odlas som åker eller slåttermarker. När laga skifte genomfördes 1850 hade en stor del av slåttermarken
uppodlats till åker.

Det förhistoriska landskapet

Inom kärnområdet finns lämningar i form av gravar, troligen daterade till järnålder. Typen av lämningar
och deras lägen är typiska för inlandets fornlämningar.

Inom kärnområdet finns ett mindre antal förhistoriska lämningar. Nordväst om gården ligger ett gravfält
(L1956:7494) som omfattar 16 runda stensättningar, en hög och en rektangulär stensättning. Rakt väster
om gården ligger en liten grupp av lämningar med två rösen (L1956:7423 och L1956:7354), en
stensättning (L1956:7424) och en hägnad (L1956:7355). Gravfältet ligger på en höjd i åkerlandskapet
medan de övriga lämningarna ligger i ett höjdläge beväxt med tallskog. Samtliga områden betas.

Huvudbyggnaden med flyglar.

 

Arrendatorsbostaden.
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Arbetarbostäder.

 

En av de vinkelbyggda ladugårdslängorna.

Del av vinkelbygd ladugårdslänga som delvis moderniserats.

 

Det ovanliga vagnslidret med kolonner troligen fotograferade någon gång
under 1900-talets första hälft. Fotot finns i Kalmar läns museums samlingar
men saknar datering.

Samma parti idag med skjutportar framför.

 

Vägmiljön förbi Kasinge.
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Kärnområde Blidstena
Västra Eds socken

Kärnområdet Blidstena omfattar bymiljön och det omgivande landskapet med fornlämningar.

Ordning och reda i radbyn

Blidstena är en radby. En radby är en by med långa smala tomter där olika typer av hus är placerade efter
samma uppdelning och i samma riktning. Strukturen kan se lite olika ut men intrycket av ordning och reda
är det samma. I Blidstena står mangårdsbyggnaderna längst in på tomten, längst bort från vägen och
med framsidan av huset mot vägen. Kring den stora mangårdsbyggnaden ligger mindre
ekonomibyggnader och trädgård. Ett staket bildar gräns för trädgården. Ladugårdar och logar är byggda
utmed tomtgränsen med ena gaveln mot vägen. Alla byggnader i byn är inte ordnade efter den här
strukturen men det blir ändå det dominerande intrycket av byn.

 

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen Ett av norra Tjusts få exempel på en bevarad radby.

Det förhistoriska landskapet Gravar troligen daterade till järnålder.

Byggnadstraditionen

Klass 2

©Lantmäteriet
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Kärnområdet Blidstena är en av norra Tjusts få bevarade radbyar. Den koncentrerade bymiljön med en
tydlig uppdelning i mangård och ladugård är central för kärnområdet. Radbystrukturen är ålderdomlig
men bebyggelsen har en åldersmässig spridning. Merparten av byggnaderna är från årtiondena kring
sekelskiftet 1900.

Många radbyar försvann i samband med laga skifte i mitten av 1800-talet. I Blidstena har strukturen blivit
kvar. Här ligger gårdstomterna samlade på norra sidan av byvägen. Den gamla långsträckta
tomtstrukturen är tydlig. Vid vägen ligger gårdarnas ladugårdar och logar med gaveln mot vägen. Norr om
de stora ekonomibyggnaderna ligger mangårdsbyggnaderna och mindre ekonomibyggnader. Några av
fastigheterna har en struktur som avviker men trots det framstår Blidstena som ett mycket tydligt exempel
på en radby.

Byns bebyggelse är åldersmässigt blandad men merparten av byggnaderna är uppförda efter laga skiftet.
Mangårdsbyggnaderna är uppförda i trä. Ett par har locklistpanel och är målade med röd slamfärg medan
ett par är reveterade och avfärgade i vitt. De flesta har sadeltak som täcks av antigen tvåkupigt lertegel
eller svart betongtegel. Bland ekonomibyggnaderna är några helt eller delvis byggda i skiftesverksteknik.
Det finns också modernare delar till exempel mjölkrum som gjutits i betong. Nästan samtliga byggnader
är målade med röd slamfärg. Här finns exempel på äldre inslag som körbanor till logar, dekorativ panel,
dekorativa foderbräder och ventilationskonstruktioner. Flera av sadeltaken är belagda med tvåkupigt
lertegel men på de större ladugårdarna förekommer också svart korrugerad plåt och eternitplattor.

När Blidstena för första gången dyker upp i det skriftliga källmaterial 1361 finns ett skattehemman. På
1600-talet har det enda hemmanet blivit tre stycken. Och antalet gårdar fortsatte att öka genom
hemmansklyvningen. Det är inte känt om byn genomgick storskifte. Någon karta från en sådan förrättning
finns i alla fall inte bevarad på Lantmäteriet. Kanske var laga skiftet 1886 det första försöket att samla och
effektivisera brukandet av jorden i byn. På kartan som upprättades inför laga skiftet ligger byns
bebyggelse samlad i det läge där radbyn idag ligger. Kartan visar ett gytter av byggnader, men den
struktur som än idag finns i radbyn syns tydligt. Ekonomibyggnaderna ligger, som idag, närmast bygatan
med gavlarna vända mot vägen i nord-sydlig riktning. En bit innanför ligger mangårdarna och dessa
byggnader har långsidan vänd mot vägen, i öst-västlig riktning. Vid laga skifte fanns tretton gårdar i byn.
Efter skiftet låg fyra av dessa kvar i den gamla bykärnan medan övriga nio hade flyttats ut till nya
gårdslägen. Några av dessa är de gårdar som idag kallas för Sandhagen, Kullen och Gärdet. Vad man
idag uppfattar som ett gytter av byggnader i bykärnan är alltså bara en bråkdel av hur det såg ut före laga
skiftet.

En viktig del av miljön i Blidstena är vägarna som går genom och kring byn. Samtliga vägsträckningar
finns med på laga skifteskartan men är troligen äldre än så. Vägen genom byn mot Hyllela är fortfarande
en grusväg medan vägen mellan St Björka och Hula belagts med asfalt. Båda vägarna har dock till stor
del kvar äldre sträckning som snirklar sig fram i landskapet. Norr om byn går järnvägen mellan Västervik
och Norsholm som byggdes 1879. Där vägen mot Hula passerar järnvägen fanns tidigare en anhalt.

Det förhistoriska landskapet

Fornlämningarna i kärnområdet visar på en trolig bebyggelsekontinuitet sedan järnålder. Typen av
lämningar och deras lägen är typiska för inlandets fornlämningar.

Sydost om Blidstena by, nästan nere vid sjön Flaken ligger ett stort gravfält i en glest ekbevuxen
ängsmark (L1955:193). De synliga gravarna utgörs av 23 fyllda stensättningar och fyra högar. Ingen av
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gravarna har blivit arkeologiskt undersökta, men gravtyperna pekar på en datering till järnålder. De fyra
högarna antyder en datering till yngre järnålder/vikingatid. Gravfältet skulle kunna vara ett gårdsgravfält
kopplat till den bebyggelse som senare växer fram och blir Blidstena by.

Inom kärnområdet återfinns fyra registrerade fornlämningar som samtliga utgörs av gravar. Norr om byn
finns tre gravar, en stensättning (L1955:8699), ett röse (L1955:349) samt en möjlig hög med kantkedja
(L1955:500). Röset ligger uppe på en bergknalle och utnyttjar den naturliga terrängen för att se större ut
genom att drapera delar av bergssidan. Den sida som förefaller större exponerar ut mot Blidstena, även
om terrängen idag är snårig och svårtillgänglig.

Utsnitt ur laga skifteskarta över Blidstena by från 1886. Byläget i den svarta
ovalen. Källa: Lantmäteriet.

 

Delar av radbyn från sydost.

Blidstena by från nordost.

 

Mellan två av byns ladugårdar, gavelställda mot vägen, skymtar en av byns
putsade mangårdsbyggnader. Byggnaden till vänster är till stor del byggd i
skiftesverksteknik.
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Ladugård som inte är gavelställd mot vägen. Över körbrons portar är årtalet
1901 målat. Byggnaden är uppförd i skiftesverksteknik och har en dekorativ
panel, dekorativa fönsterfoder och ventilation med ribbor i gavelröstet.

 

Vy över landskapet mot sjön Flaken.

En av högarna på gravfältet (L1955:193) med Blidstena radby i
bakgrunden.

 

Gravfältet (L1955:193) nere vid sjön Flaken ligger i en glest ekbevuxen
betesmark.

Norr om Blidstena by ligger ett röse (L1955:349) i en snårig och
svårtillgänglig terräng.
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Kärnområde Ukna kyrkby
Ukna socken

Kärnområdet Ukna kyrkby utgörs av gamla kyrkplatsen, nya kyrkplatsen och samhället vid ortens
vägkorsning.

Från kyrkplats till samhälle

Det är inte så vanligt att man flyttar en kyrkplats men i Ukna har man gjort det! Den medeltida kyrkan låg
på en kulle utmed vägen mot byn Nelhammar. På den tiden var det en idealisk plats – kyrkan låg vid den
stora vägen genom socknen och det var nära till flera stora byar och gårdar. Men tiderna förändrades.
Vägen genom dalgången blev den viktigaste och plötsligt låg kyrkplatsen fel. Den nya kyrkan, som
byggdes på 1830-talet, placerades därför på en annan plats. De stora husen för skola, ålderdomshem
med mera visar på en välmående socken som hade råd att bygga. Nära kyrkan växte också Ukna
samhälle fram. Affären i vägkorsningen var början. En och annan äldre byggnad, till exempel bankhuset
från 1925, berättar om samhällets tidiga framväxt. Men husens stil visar att 1940- och 1950-talen var den
period då många nya hus byggdes i samhället.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sedan 1830-talet socknens kyrkplats. Sockencentrum som utvecklades och förflyttades
till vägkorsningens nya centrum med handel, service och bostäder.

Byggnadstraditionen
Kyrka och kyrkoruin, skola, ålderdomshem, barnrikehus, affärslokaler, banklokal samt
bostäder från mitten av 1900-talet.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Mötesplatser

Kärnområdet omfattar tre delar från olika tider som visar hur sockencentrat växt och utvecklats från
medeltid fram till idag. Varje del rymmer tidstypiska byggnader och företeelser som berättar om den
svenska landsbygdens utveckling.

Den äldsta, medeltida delen utgörs av kyrkoruinen med den närliggande prästgården. Någon gång under
tidig medeltid blev detta den centrala platsen för socknens invånare. Prästgården tillkom senare men
tillsammans utgjorde dessa båda institutioner centrala delar av det offentliga och religiösa livet i en
socken som Ukna.

På 1830-talet flyttades kyrkplatsen till den nuvarande i och med bygget av en ny kyrka. Under 1800-talet
etablerades här skola och ålderdomshem, företeelser som blev lagstadgade under den här tiden.

Nära kyrkplatsen ligger vägkorsningen där vägen mot Åtvidaberg passerar. Vägkorsningar är vanliga
platser för affärer och så också i Ukna. Det blir starten för framväxten av det samhälle som idag är Ukna.
Utvecklingen gick långsamt men in på 1900-talet växer en bostadsbebyggelse fram och här etableras
också en del verksamheter.

Byggnadstraditionen

Varierat byggnadsbestånd med exempel på byggnader från 1300-talet fram till idag. Material och
utformning berättar om kyrkbyns och samhällets expansiva perioder.

Kyrkoruinen är belagd från 1300-talet och ersatte då en äldre träkyrka. Träkyrkan kan beläggas redan
1290 genom en gravhäll över prästen Torgils Gudmundsson Gas (Gås) som ska ha verkat i Ukna. Av den
medeltida stenkyrkan återstår resterna av en byggnadskropp utlagd i öst-västlig riktning och resterna av
en sakristia norr om koret. Inne i kyrkoruinen och på den före detta kyrkogården söder om ruinen finns ett
fåtal gravvårdar bevarade. I Ukna kyrka förvaras idag en kyrkklocka daterad 1304, två helgonbilder från
1300-talet och en dopfunt som kan vara från 1200-talet.

Nära ruinen ligger också Ukna prästgård och löneboställe. Den nuvarande prästgården ska vara byggd
på 1830-talet. Huset i 11⁄2 våning är klätt med locklistpanel målad i gult, snickerier i vitt och sadeltak
belagt med lertegel. Huset har genomgått omfattande renoveringar men den kraftiga profilerade taklisten
ger ändå en indikation om husets verkliga ålder. På vägen mot den nuvarande kyrkplatsen ligger också
lönebostället med bostadshus från 1920-talet och en större arbetarbostad från 1940-talet. Båda har
träpanel målad med röd slamfärg och vitmålade snickerier. Löneboställets mangårdsbyggnad har ett
valmat tak som idag är belagt med svart, tegelimiterande plåt och arbetarbostaden ett sadeltak belagt
med lertegel.

År 1836 började man bygga den nuvarande kyrkan i Ukna. Ritningarna gjordes av arkitekten Axel
Nyström och kyrkan byggdes av den lokalt välkände byggmästaren Jonas Jonsson. Han var
stadsbyggmästare i Västervik och byggde flera av traktens herresäten i tjustempir. Ukna kyrka är byggd i
tegel och tornet är placerat på långhusets södra sida. Det gör Ukna kyrka till en av tre kyrkor i länet, de
båda andra är Påskallavik och Borgholm, som har den typen av planlösning. Kyrkogården är utlagd
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omkring kyrkan.

Väster om kyrkan ligger tre byggnader med fasader klädda med rödfärgad locklistpanel och tvåkupigt
lertegel. Längst norrut ligger den största av byggnaderna. Det är skolhuset från 1927. Byggnaden har
nationalromantiska stildrag med de kraftiga profilerade takutsprången och de brutna takens svängda
avslut. Söder om denna ligger den gamla kyrkskolan från 1847. Denna byggnad har genom åren också
använts som kantorsbostad, sockenstuga, skolmatsal och som lokal för Ukna sparbank. Det är en 21⁄2
våningar hög traditionell parstuga. Sist i raden är det före detta ålderdomshemmet. Även det har haft
andra funktioner, såsom läkarmottagning och barnmorskemottagning samt bostad för barnmorskan.
Huset är byggt i nationalromantisk stil likt skolhuset. Söder om detta hus låg tidigare kyrkstallar men de är
idag borta. Däremot finns församlingshemmet, byggt 1955, kvar. Söder om det ligger Stensnäs före detta
snickerifabrik som idag är skrotupplag.

Nordväst om kyrkplatsen, utmed vägen mot kyrkoruinen och prästgården, ligger tre så kallade
barnrikehus. De byggdes 1939 och var ursprungligen för familjer med många barn. De kallades för
Kyrkhagen, Dalhöjden och Skogsgläntan. Alla tre har rödfärgad locklistpanel, vita snickerier och tak
belagt med tvåkupigt lertegel.

Villabebyggelsen nedanför kyrkplatsen är av varierande ålder, men reveterade villor från 1950-talet är i
majoritet. Bebyggelsen är generellt sett välbevarad med många tidstypiska detaljer som färgsättning,
källare med garage, trappräcken och staket i smide. Vid vägkorsningen ligger idag en ICA-affär, delvis i
en lokal som varit en gammal handelsbod. Intill ligger ett av ortens äldsta bostadshus från mitten av
1800-talet. Både bostadshuset och den äldre handelsboden har en liggande träpanel målad med gul
oljefärg, vita snickerier och tvåkupigt lertegeltak. Fastigheten har också ett äldre rödmålat uthus med gula
dörrar.

Fortsätter man vidare österut på Skedhultsvägen ligger på vägens norra sida Ukna sparbanks lokal från
1925 och före detta ålderdomshemmet Solgården från 1931, båda bostäder idag. Söder om vägen ligger
den nya skolan som stod klar 1966. Skolan stängdes 2013 och har därefter byggts om till lägenheter.

Ukna kyrkoruin från sydväst.

 

Ukna kyrka från 1836.
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Sockencentrumet med från vänster före detta ålderdomshemmet och
skolhus från 1847.

 

Prästgården från 1830.

De tre barnrikehusen, Kyrkhagen, Dalhöjden och Skogsgläntan som
byggdes 1939.

 

Före detta kyrkskolan byggd 1927.

Församlingshemmet från 1955.

 

Handelsboden, ett av de äldre husen i Ukna.
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Exempel på äldre uthus

 

Före detta Ukna pensionärshem byggt 1951.

Före detta ålderdomshemmet Solgården, byggt 1931.

 

Uknadalens Sparbank höll tidigare till i huset, byggt 1925.

Exempel på villa byggd tidigt 1950-tal.

 

Vägkorsningen i Ukna. Vägen rakt fram i bild går till Skedshult. Den gula
byggnaden till vänster är idag ICA-affär.
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Flygfoto över Ukna 1961. Källa: Kalmar läns museums samlingar 1961.
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Kärnområde Stensnäs-Storsjö
Ukna socken

Kärnområdet Stensnäs omfattar gårdsmiljön vid Stensnäs säteri, miljön vid Stenebo gruva samt
samhället Storsjö.

Herrgård med gruva och tegelbruk

Ukna socken var stor och välmående. En av anledningarna till det var den stora gården Stensnäs. Många
av gårdens ägare har varit kända även utanför trakten. En av dem var ”läsargreven” Adolphe Stackelberg
som var en drivande kraft i den kristna väckelserörelsen i mitten av 1800-talet. Stensnäs hade ett stort
jordbruk och på gårdens marker fanns också Stenebo gruva där man bröt järnmalm till järnbruket i
Edsbruk. Brytningen pågick från mitten av 1700-talet fram till 1875 då gruvan rasade och inte återställdes
igen. Före gruvbrytningens tid fanns ett tegelbruk på Stensnäs ägor – just där Storån rinner ut i Storsjön.
Tegelbruket finns inte kvar men andra industrier och järnväg följde i dess ställe. Platsen där tegelbruket
en gång i tiden låg är i dag samhället Storsjö.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Stensnäs är ett av Tjusts största herresäten med en lång historia.

Det brukade landskapet Stenebo gruva som är en av de viktigaste gruvmiljöerna i området.

Byggnadstraditionen
Huvudbyggnaden på Stensnäs utgör ett av norra Tjusts exempel på tjustempir. Storsjös
industrilokaler och bostadsbebyggelse från 1900-talets första hälft.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Mötesplatser Storsjö med järnvägsstation och vägmiljö.

Industrins tidevarv Storsjös industrihistoria och bevarade industrilokaler.

Det förhistoriska landskapet Få men stora lämningar, främst i form av fornborg och större skeppssättning.

Herrgårdsbygden

Stensnäs säteri är en av Tjust större och mera välkända herrgårdsmiljöer. Säteriet är den
sammanhållande länken mellan kärnområdets olika delar. Verksamheten vid Stenebo gruva och Storsjös
utveckling har varit beroende av säteriet.

Stensnäs säteri har anor från slutet av medeltiden. Gården hette Sten i det första skriftliga belägget från
1480. Platsen var som idag en udde i Storsjön. Säteriet och den närmaste odlingsmarken utgör botten av
en bred dalgång i Storsjöns förlängning. Dalgången omges av stora höjdpartier bevuxna med främst
tallskog. På sina ställen är sluttningarna branta och berget går i dagen.

Sten, senare Stensnäs, har under århundradena ägts av fler olika adelsfamiljer som till exempel Grip och
Lewenhaupt. Det var 1635 som Sten blev säteri. Den dåvarande ägarinnan Görvel Jönsdotter
Snakenborg såg till att det blev så kort före sin död. Gården fortsatte att ägas och drivas av kvinnor
eftersom Görvel lämnade Sten i arv till sina döttrar. Dottern Catharina sålde 1673 Sten till Anna Maria
Cruus som också ägde Vinäs. Det var under Anna Marias tid, någon gång omkring 1697, som Sten bytte
namn till Stensnäs. Anna Maria kom att inneha Stensnäs ända till sin död 1716. Jordbruket var en viktig
inkomstkälla för säteriet men någon gång i början av 1700-talet startades tegelbruk vid Åhagen.

Under 1700-talet avlöste ägarna till Stensnäs varandra. 1793 köpte brukspatronen Lars Hultman från
Västervik Stensnäs. Han ägde flera av traktens stora järnbruk, bland andra Gunnebo och Ed. Just vid den
här tiden brann huvudbyggnaden på Stensnäs. Hultman lät uppföra en ny huvudbyggnad som stod klar
1795.

Säteriet kom under 1800-talet i Jan Carl Adelswärds ägo. När Jan Carls dotter Honorine gifte sig fick hon
och maken Stensnäs i bröllopsgåva. Honorines man var hennes kusin, greve Adolphe Stackelberg. Han
var djupt troende och en av de första som anslöt sig till Nordöstra Smålands Missionsförening, senare
Östra Smålands missionsförening. Det var en inomkyrklig väckelse som fungerade som en
paraplyorganisation för flera mindre missionsföreningar. Stackelberg kom att bli en mycket aktiv medlem.
På Stensnäs byggdes ett gårdskapell där greven själv höll dagliga sammankomster. Som ägare till
Överums bruk såg han också till att en kyrka byggdes i brukssamhället. Stensnäs är än idag i familjen
Stackelbergs ägo.

Kring Stensnäs finns ett öppet jordbrukslandskap. Landskapet har en storskalighet som är typisk för
herrgårdslandskapet. Kartan från 1802 visar att den odlade marken redan då låg i stora,
sammanhängande skiften. Tidigt har man här haft resurser att utnyttja marken på bästa sätt. Under 1800-
talet dikades gårdens marker ur. På den ekonomiska kartan från 1940-talet har den odlade marken kring
Stensnäs utökats. Det är främst marker som i handlingen till 1801 års karta klassats som äng som under
den här perioden istället omvandlats till åkermark. Ytterligare 30 år fram i tiden, till den ekonomiska kartan
från 1970-talet, har en del av dessa uppodlade ängar övergivits för odling, till exempel vid Kastkärr och
Gruvmossen. En del av åkermarken närmast Ukna har också sålts ifrån som tomter till det på 1950-talet
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växande samhället Ukna. Fram till idag har ytterligare en del odlingsmark lagts igen.

Det brukade landskapet

Stenebo gruva är ett av de mer tillgängliga gruvområdena i bruksriket. Här kan man få en förståelse för
hur brytningen av malm gick till under 1800-talet.

Norr om Stensnäs ligger Stenebo som är ett gruvområde med flera anläggningar. Den första brytningen
ska ha skett i mitten av 1700-talet. På kartan från 1802 anger man att ”på denna trakt förekomma flera
skärpningar och jernmalmsanledningar”. Brytningen vid gruvorna i Stenebo fortsatte långt in på 1800-
talet. I mitten av 1800-talet installerades ångmaskiner för att underlätta brytningen. År 1875 var det dock
slut med brytningen i området. Då inträffade ett stort ras i storgruvan. Gruvan var då 90 meter djup och
man ansåg inte att det var försvarbart att ta upp alla rasmassor och återställa gruvan för brytning. Vid den
här tiden var nedgången för järnbruken i området ett faktum.

Idag är Stenebo storgruva ett utflyktsmål (L1956:8385). Vid ett besök finns två sätt att överblicka den
äldre järnmalmsbrytningen. Det mest spektakulära sättet är att vandra genom den 86 meter långa
stollgången som mynnar i det öppna dagbrottet, drygt 30 meter under markytan. Man får här en
uppfattning om de stora mängder malm som brutits. Närmast dagbrottet öppnar sig stollgången till ett rum
som bland annat använts som smedja. Stora delar av dagbrottet är dock vattenfyllt idag och gruvans
botten ligger 60 meter under vattenytan. Man kan också överblicka gruvlämningarna uppifrån toppen av
gruvberget. För att nå dit får man ta sig upp för gruvberget genom områden med skrotsten. Från toppen
blir det tydligt att man vid brytningen följt en cirka 130 meter lång malmrik åder som slingrat sig fram i
berget. I anslutning till storgruvan finns mindre gruvhål (L1956:8086 och L1956:8085). I anslutning till
storgruvan finns också lämningar efter äldre husgrunder som har med gruvverksamheten att göra.

Byggnadstraditionen

Bebyggelsen inom kärnområdet består dels av herrgårdsmiljön vid Stensnäs säteri, dels av villa och
industribebyggelsen vid Storsjö.

Centralt för säteriet Stensnäs är huvudbyggnaden med de båda flygelbyggnaderna, ekonomibyggnader
av varierande ålder samt arbetarbostäder. Stensnäs räknas som en av tjustempirens byggnader. Det var
brukspatron Lars Hultman som lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden 1795. Byggnaden uppfördes
i sten och tegel från det egna tegelbruket. Under 1800-talet kom säteriet i Jan Carl Adelswärds ägo.
Under hans tid fick Stensnäs sitt nuvarande utseende med de båda lägre sidobyggnaderna och flyglarna
med kvadratisk grundplan. Arkitekt var Axel Nyström. Byggnadens klassicistiska fasad är putsad och
avfärgad i gult med vita omfattningar och detaljer. Den nedre våningen har en rusticering i putsen medan
övriga våningar är slätputsade. På framsidan bryter en frontespis av det brutna taket som är klätt med
svart plåt. Frontespisen kröns av en takryttare för en gjuten klocka. Framför huvudbyggnaden finns en
rundel med fontän och planteringar, en bred grusgång och en större grusplan, gräsmattor och flera stora,
äldre lövträd. Vägen fram till mangården från nordväst kantas av en allé med olika lövträd.

Den första i Lantmäteriet bevarade kartan från Stensnäs är från 1801. Den visar läget för den nyuppförda
mangårdsbyggnaden omgiven av ett par flyglar. I en handling till kartan sägs att trädgården hade varit i
mycket dåligt skick men att dåvarande ägaren, major Nordenberg, hade gjort stora förbättringar. Nordväst
om mangården låg ”Nya ladugårdstomten” med byggnader i en kvadratisk form. Även dessa
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ekonomibyggnader var uppförda av major Nordenberg ”på goda stenmurar” och här fanns också ett ”
dugligt tröskverk”. Av det här läget för ladugården återfinns idag vara några mindre ekonomibyggnader
med ett äldre utseende. Den största har ett säteritak belagt med enkupigt lertegel. Byggnaden är uppförd
i skiftesverk och fasaden är målad med röd slamfärg med snickerier och dörrar i svart. Även denna
byggnad kröns av en liten takryttare med vällingklocka.

Nordost om mangården fanns gamla ladugårdsläget med byggnader i kvadrat. Eftersom kartor saknas
från sent 1800-tal framgår det inte om man helt övergav det äldre ladugårdsläget. På den ekonomiska
kartan från 1940-talet är dock major Nordenbergs ”Nya ladugårdstomten” riven, endast grundrester
återstår, medan det äldre ladugårdsläget finns kvar. Idag finns här flera olika typer av byggnader. Närmast
mangården ligger ett par långa byggnader. Den ena av dem är byggd i skiftesverksteknik och har tak
belagt med pannplåt och den andra har locklistpanel och tak belagt med lertegel. Båda är målade med
röd slamfärg och dörrar samt andra detaljer är målade svarta. Nära mangården ligger också två större
bostadshus som fungerat som arbetarbostäder. Fasaderna är klädda med locklistpanel och målade med
röd slamfärg, snickerier i vitt och tak belagda med lertegel. Därefter följer en byggnad av tegel. Teglet har
troligen tillverkats på det egna tegelbruket Åhagen. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn och
omfattningar samt tak belagt med enkupigt lertegel. Två långa sammanbyggda längor, öppna mot söder,
fungerar som garage. Nära dem ligger också en större byggnadskropp. Delar av den är en äldre
byggnad, troligen en ladugård, med delar i skiftesverk och tak belagt med svart korrugerad plåt. I övrigt är
byggnaden en modernare anläggning, byggd i trä och, likt den äldre delen, målad med röd slamfärg.
Byggnaderna användes av Stensnäs snickeri.

Det andra bebyggelseområdet inom kärnområdet är samhället Storsjö. Här finns dels bebyggelsen vid
den före detta järnvägsstationen, dels samhällets villa- och industribebyggelse. Vid Storsjö station ligger
tre stora vita hus, två putsade och ett klätt med eternit. Huset med eternit på fasaden är ett flerfamiljshus,
troligen byggt 1912. Huset i mitten är en före detta tvätterianläggning byggt 1905. Det sista huset i raden
är byggt 1910 och hyste Carl Morells Speceri- och diverseaffär. Stilen är nationalromantisk med
frontespis, takkupor, profilerade takutsprång och balkong med smidesräcke. Än idag kan man ana texten
Carl Morell i husets puts. Även de stora fönstren i bottenvåningen skvallrar om att detta varit en
affärslokal. Av järnvägsstationen och andra byggnader som hörde till den miljön finns idag inget kvar.

Nordväst om stationens plats ligger samhället med en villabebyggelse från 1910-talet och några
årtionden framåt i tiden. Här finns också några mycket fina verksamhetslokaler. Stilarna varierar från det
tidiga 1900-talets influenser av nationalromantik, 1930-1940-talets funkis fram till 1950-talets små villor
med tegelklädda fasader och garage i källaren.

Samhället Storsjö har en förhistoria genom Åhagen  tegelbruk men utgör idag ett fint exempel på en
järnvägs- och industrimiljö med bostäder, industrilokaler och lokaler för service. En ovanlig industrilokal är
före detta Storsjö trapp- och snickerifabrik, idag Smålands trapp- och snickerifabrik. Den höga byggnaden
med sitt spetsiga sadeltak flyttades hit 1927 från Nartorps gruvor i Östergötland. Förutom det utmärkande
taket har byggnaden en liggande panel målad med röd slamfärg och småspröjsade fönster som ger den
ett nationalromantiskt utseende.

Den andra byggnaden är modernare. Det är före detta Bröderna Lindbergs mekaniska verkstad, idag
snickeriverkstad. Byggnaden uppfördes 1937 i funkisstil. Fasaderna är putsade och målade i gult. Fönster
och dörrar är målade gröna och det bågformade taket är klätt med korrugerad plåt.

Mötesplatser
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Järnvägsstationen i Storsjö blev en viktig mötesplats för omlandet kring Storsjö. Det blev naturligt att
öppna verksamheter i anslutning till stationen och både vid själva stationen och i det lilla samhället
nordväst om stationen fanns affär. Än idag kan man i flera av de här byggnaderna se spåren av olika
verksamheter i deras utseende. Till miljön bidrar också vägarna som strålar samman på platsen.

Järnvägen mellan Västervik och Norsholm anlades 1879. Vid Storsjös station fanns ett stationshus och
magasinsbyggnader för gods som transporterades på järnvägen. Här angjorde även båttrafiken på
Storsjön. Järnvägen går fortfarande genom Storsjö men stannar inte längre. Båttrafiken är sedan länge
borta, stationshuset revs 1977 och idag är det bara rester av perronger och en förfallen stationskur som
påminner om att detta varit en stationsmiljö.

Industrins tidevarv

Storsjö är ett fint exempel på hur små, industriella etableringar kan bidra till att skapa ett samhälle på
landsbygden.

På kartan över Stensnäs säteri från 1801 finns, sydväst om mangården, tegelbruket Åhagen vid Storån
med de anläggningar som då fanns på platsen. Enligt kartan fanns här då sågkvarn och tullkvarn samt
flera byggnader som var kopplade till tegeltillverkningen. I mitten på 1880-talet hade ugnen en kapacitet
på 16 000-17 000 tegel åt gången. Varje år brände man 3-7 gånger. Det mesta som man producerade
användes på Stensnäs. Tegelbruket var fortfarande i drift i början av 1900- talet men omkring 1912
upphörde verksamheten.

Andra verksamheter etablerades istället på platsen för tegelbruket. Den ekonomiska kartan från 1940-
talet visar att det då fanns en mekanisk verkstad på tegelbrukets plats. I närheten låg också Storsjö trapp-
och snickerifabrik (senare Smålands trapp och snickerifabrik) och ytterligare en mekanisk verkstad,
Bröderna Lindbergs mekaniska verkstad.

Det förhistoriska landskapet

Området har få men imponerande lämningar som trots det ringa antalet visar på att Stensnäs och Storsjö
under förhistorisk tid har varit en betydelsefull plats.

Uppe på Skansen vid Bergebo, några hundra meter söder om gruvan, finns lämningar efter en fornborg
(L1956:8407). Den har inte undersökts genom arkeologisk utgrävning men den här typen av anläggningar
brukar dateras till bronsålder eller järnålder. Längs tre sidor finns det stenvallar. På kortare sträckor finns
rester efter kallmurar. Längs den södra långsidan finns ett naturligt bergstup. Möjligen skall fornborgen
sättas i relation till de gravar som ligger öster om Stensnäs gård. Bland gravarna märks en drygt 26 meter
lång skeppssättning (L1956:8076). I anslutning till skeppssättningen finns även en hög (L1956:8075) och
en stensättning (L1956:7472).
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Utsnitt ur karta från 1801. Källa: Lantmäteriet.

 

Gårdsmiljön på karta från 1801. Vid C det nya ladugårdsläget och vid D det
gamla.
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Närbild av miljön vid Åhagen tegelbruk på karta från 1801.

 

Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1940-talet. Källa: Lantmäteriet.
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Huvudbyggnaden till Stensnäs säteri.

 

Allén som kantar vägen till Stensnäs.

Ekonomibyggnader öster om mangården. Till vänster Stensnäs
snickerifabrik.

 

Längst fram i bilden ekonomibyggnad uppförd av tegel, troligen från
Åhagen. Längst bort i bilden ett par arbetarbostäder.

Ekonomibyggnad norr om mangården vid ”nya gårdsläget”.

 

Påkostad reveterad byggnad vid Storsjö station, byggd 1910. Här har
tidigare funnits firman Carl Morell Speceri- och diverseaffär.
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Stationsområdet vid Storsjö idag.

 

Flerfamiljshus i Storsjö, byggt 1912.

Före detta tvätterianläggningen i Storsjö, byggd 1905.

 

Storsjö trapp- och snickerifabrik, idag Smålands trapp- och snickerifabrik.
Byggnaden flyttades hit 1927 från Nartops gruvor i Östergötland. David
Johansson startade och drev verksamheten. Man gjorde trappor,
köksinredningar och möbler. David Johansson byggde också hus i trakten
till exempel Ukna Sparbank och ålderdomshemmet i Ukna.
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I den här byggnaden fanns Bröderna Lindbergs mekaniska
verkstad. Verksamheten startades i Överum 1937 men flyttade hit redan
1939. Man var framförallt inriktad på pumpar. Idag finns en snickeriverkstad
i lokalen.

 

Öppningen på den stollgång som leder in till Stenebo storgruva

Stollgången har formats genom tillmakning. Genom att elda har man hettat
upp berget så att det spricker. Därefter har man brutit stenen med spett och
hackor. Tekniken ger ett karaktärtistiskt utseende med mjukt välvda väggar
och tak.

 

Längst in öppnar sig stollgång i dagbrottet. Här bröts malmen succesivt allt
djupare. Gruvans botten ligger 60 meter under dagens vattenyta.
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Uppifrån är det tydligt att man följt en malmgång. När gruvan rasade 1875
var den 90 meter djup.
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Kärnområde Vinäs
Västra Eds socken

Kärnområdet Vinäs omfattar gårdslägena från olika tider och det omgivande landskapet.

Bo Jonsson Grips sätesgård

I slutet av 1300-talet var namnet Bo Jonsson Grip välkänt i Tjust. Genom arv hade han blivit ägare till ett
mycket stort antal gårdar i Sverige och Finland. En del av dessa fanns i Tjust. Under några årtionden var
han inblandad i köp, försäljningar och byten av jord runt om i häradet. Vinäs blev hans sätesgård i Tjust.
Det är dock tveksamt om han själv bodde på gården mer än under kortare besök. Han bodde i alla fall
inte i det hus som kallas för Vinäs slott. Många har försökt att datera slottets äldsta delar som finns i
källaren och första våningen. I dag tror man att de är från mitten av 1500-talet. Det gör Vinäs till ett av de
äldsta bevarade profana husen i Kalmar län. Slottet byggdes om på 1840-talet och i början på 1900- talet.
Ingen har dock bott i huset sedan 1840-talet.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden Vinäs har en särställning bland Tjust herrgårdar genom sin medeltida historia.

Byggnadstraditionen
Vinäs bevarade äldsta delar utgör en av få kvarvarande profana byggnadsdelar från
senmedeltid eller 1500-tal i Kalmar län. Äldre bevarade byggnader i gårdsmiljön.

Klass 2
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Herrgårdsbygden

Historiskt är gården Vinäs en av de viktigaste knutpunkterna i Norra Tjust genom den medeltida historiken
kring Bo Jonsson Grip men också som hemort för Edsbruks grundare Anna Maria Cruus. Kärnområdet
Vinäs utgörs av det medeltida gårdsläget samt av dagens gårdsläge.

Man tror att Vinäs är en mycket gammal gård. Redan i början av 1300-talet finns det uppgifter om att en
ätt som hette Stjärna ska haft Vinäs som sin sätesgård. Det är när den välkände Bo Jonsson Grip, en av
Sveriges genom tiderna största jordägare, blir ägare till Vinäs som gården blir känd. Bo Jonssons ägande
inleddes 1379 då han bytte till sig Vinäs av Sjunde Ragvaldsson och hans hustru Katarina Tegnesdotter.
Det finns dock inget som tyder på att Bo Jonsson Grip ska ha bosatt sig på Vinäs. Däremot vet man att
hans son Knut Bosson bodde där troligen omkring 1405. Bo Jonsson Grip dog 1386. Då skulle det
väldiga arvet fördelas. Processen var så komplicerad att det dröjde in på 1450-talet innan allt var klart.
Redan i början av 1400-talet ärvdes dock Vinäs av sonen Knut. Eftersom Knut blev barnlös gick gården
vidare till hans syster Katarinas son, Bo Nilsson. Han var egentligen av ätten Natt och Dag men valde att
ta sig namnet Grip och han blev därmed stamfader till en släkt som kommit att kallas den yngre Grip-
ätten. Ättlingar till honom kom att fortsätta att inneha Vinäs. Man gjorde stora donationer till kyrkan i
Västra Ed, bland annat skänkte man prästgården och en altartavla, och därigenom skaffade man sig
patronatsrätt över kyrkan. Det är någon gång under den här tiden som den äldre av de huvudbyggnader
som idag finns på Vinäs byggdes. Vem som lät bygga vet man inte.

År 1616 gifte sig den dåvarande ägarinnan till Vinäs, Sidonia Mauritzdotter Grip, med sin kusin Johan
Casimir Lewenhaupt och därmed övergick Vinäs i ätten Lewenhaupts ägo. Parets son Carl Mauritz var
gift med den mycket driftiga Anna Maria Cruus som efter makens död kom att inneha flera av de största
gårdarna och bruken i området. Det Lewenhauptska innehavet av Vinäs kom att vara fram till 1844 då
Johan Nordenfalk, ägaren av Blekhem i Törnsfalls socken, köpte gården.

Vinäs ligger på en landtunga mellan sjöarna Storsjön och sjön Rammen. På Ekholmen i Storsjön har man
tidigare trott att en äldre gårdsanläggning (L1955:55) har legat. En utgrävning av platsen 2016 visade
dock att det inte finns några lämningar. Slottsbyggnaden och det moderna gårdsläget (L1955:222) ligger
på Slottsholmen och på landtungan mellan de båda sjöarna.

Kring gårdsanläggningen och utmed landsvägen ligger ett storskaligt jordbrukslandskap. I Lantmäteriets
samlingar är den äldsta kartan över gården daterad 1912. Den visar ett storskaligt jordbrukslandskap där
äldre gränser, rösen och andra odlingshinder tagits bort. Landskapet här har troligen brukats under
mycket lång tid men uppfattas idag, på grund av storskaligheten, inte som ett ålderdomligt landskap.

Byggnadstraditionen

Centralt för kärnområdet är de olika byggnaderna kopplade till olika tider och gårdens olika verksamheter,
till exempel bostäder, ladugårdar och magasin. Slottet senmedeltida delar utgör idag ett av få bevarade
medeltida, profana, byggnadsverk i Kalmar län.

Vinäs slott på Slottsholmen har varit föremål för flera undersökningar genom åren. Genom platsens tidiga
skriftliga datering har man antagit att de ålderdomliga byggnadsdelar som finns bevarade har en mycket
hög ålder. Frågan om byggnadens datering är inte slutligt utredd men i dagsläget lutar experterna åt en
datering kring mitten av 1500-talet. Även om denna datering, som ligger betydligt senare än tidigare
antaganden, är korrekt utgör Vinäs en av få bevarade profana byggnader med så hög ålder i Kalmar län.
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Det i sig gör byggnaden unik. De bevarade äldre delarna är murverk som finns i byggnadens källare och
första våningsplan. Eftersom man inte kunnat fastställa dateringen vet vi inte vem som byggde och med
vilket syfte.

Slottsbyggnaden på Slottsholmen är idag putsat och avfärgat i en ljus kulör med undantag av den nedre
våningen som har synligt murverk. Sadeltaket är täckt med lertegel. På Slottsholmen ligger också en
ekonomibyggnad. Den ska ha uppförts på 1880-talet under Alfred de Marés tid som ägare. Som
huvudbyggnaden är den putsad och avfärgad i vitt med ett brutet tak belagt med korrugerad plåt.

Slottsbyggnaden ska ha byggts om vid flera tillfällen. Stora kända ombyggnader gjordes bland annat på
1770-talet och på 1840-talet. Varje ombyggnad innebar en modernisering efter dåtidens standard och
mode. Renoveringen på 1840-talet innebar att slottet anpassades till den rådande tjustempiren. Trots
renoveringar så sent som i början av 1900-talet har byggnaden bevarat sina drag från denna stil. Vinäs
slott upphörde att vara bostad troligen redan 1844. I början av 1900- talet hade de dåvarande ägarna Carl
och Ottine Gripenstedt planer på att göra slottet beboligt. Stora insatser gjordes också men projektet
slutfördes aldrig. Under 1900-talet underhölls byggnaden i viss mån och man höll bland annat stora
hembygdsfester på platsen. När de upphörde 1970 accelererade byggnadens förfall. På 1990-talet
bekostade staten ett nytt tak för att skydda slottet.

En väg leder från landsvägen ner till Slottsholmen. Väster om denna väg, nere vid vattnet, byggdes ett
större bostadshus i slutet av 1800-talet. Det har ett sadeltak belagt med lertegel och vita, putsade
fasader. Ytterligare ett stort bostadshus, öster om vägen ner mot Slottsholmen, byggdes 1911 i en
blandstil av nationalromantik och klassicism. Byggnaden har brutet tak belagt med röda betongpannor
och vita, putsade fasader.

Till gården finns idag också ett antal ekonomibyggnader. En större ladugård ska vara uppförd 1865. Den
har idag svart korrugerad plåt på taket och fasader som delvis är putsade och avfärgade vita, delvis
klädda med rödmålad locklistpanel. Vid landsvägen ligger ett stort magasin byggt i tegel i romansk stil. På
andra sidan landsvägen ligger en loge/magasin med rester av körbroar vid varje gavel. Byggnaden har
idag ett tak belagt med svart korrugerad plåt och fasader klädda med rödmålad locklistpanel.

Norr om gårdsanläggningen, utmed landsvägen, ligger en större, två våningar hög träbyggnad. Den
byggdes omkring 1880 och har fungerat som arbetarbostad till gården. Den har sadeltak täckt med
lertegel, fasader klädde med rödmålad locklistpanel samt snickerier i vitt.
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Utsnitt av karta över Vinäs 1912. Den nya huvudbyggnaden som uppfördes
1911 finns inte med på kartan. Dagens landsväg mellan Västra Ed och
Ukna har ännu inte fått sin nuvarande sträckning. Källa: Lantmäteriet.

 

Slottsbyggnaden på Slottsholmen.

Huvudbyggnaden från 1911.

 

Vy över delar av gårdsmiljön från Slottsholmen.
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Magasinsbyggnad från 1880-talet.

 

Magasin/loge med rester av bevarade körbroar vid båda gavlarna.

Arbetarbostad byggd 1880.

 

Vy över gårdsmiljön från norr.
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Kärnområde Edsbruk
Västra Edsbruk

Kärnområdet Edsbruk sträcker sig från sockencentrumet vid kyrkan i söder till bruksområdet utmed
Edsån i norr, från hembygdsparken i väster till idrottsplatsen i öster. Det omfattar hela samhället Edsbruk.

Från medeltid till nutid

När man kliver över tröskeln till ruinen av Eds gamla kyrka stiger man rakt in i 1100-talet. Söder om ruinen
står Västra Eds nya kyrka, byggd på 1860-talet. Norr om kyrkplatsen ligger Eds säteri med sin
imponerande ladugård. Längs Edsån ser man ruinen efter Eds järnbruk som grundades 1670. När
järnbruket lades ner i slutet av 1800-talet, startades i stället ett pappersbruk. Det var i drift till 1991.
Kyrkan, säteriet, järnbruket och pappersbruket har alla satt sin prägel på samhället med bostäder, affärer,
samlingslokaler, offentlig service med mera. En stor del av bebyggelsen är från 1900-talets första hälft då
framtidstron var stark i Edsbruk. I dag utgör samhället ett mycket välbevarat exempel på hur vanligt folk
levde och bodde vid den här tiden. Särskilt tidstypisk är den fina bussplanen med brandstation och kiosk
där man kan se framför sig hur ortsborna köpte sin korv med bröd eller handlade kvällstidningen. Besök
också Augustenborgs fotbollsplan med bevarade biljettkurer.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Bruksorterna

En av bruksrikets viktigaste järnbruksmiljöer och därefter ett av länets största
pappersbruk. Ortens starka brukstraditioner avspeglas genom lämningar efter olika
verksamheter, arbetarbostäder från olika tider och byggnader för service och

Klass 1
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   Tjustbygden     Industrins landskap

fritidssysselsättningar.

Mötesplatser Kyrkplats som sedan medeltiden varit socknens centrum.

Byggnadstraditionen
Edsbruks samhälle med villabebyggelse, lokaler för service och verksamheter, tydligt
präglade av 1930-50-talets starka svenska samhällsutveckling, framstår som ett av
Kalmar läns bäst bevarade samhällen från denna tid.

Det brukade landskapet
Storskaligt jordbrukslandskap på åsen fram till Västra Eds kyrka samt i Edsåns
dalgång.

Bruksorterna

Eds bruk är en av de större bruksorterna i Tjust, etablerad redan under 1600-talet och med en
industrihistoria som skapat och utvecklat samhället Edsbruk långt in på 1900-talet. Trots att de stora
industrierna idag har upphört, präglas samhället starkt av sin industrihistoria. Eftersom verksamheterna
upphört har utvecklingen stannat upp här på ett sätt som skiljer Edsbruk från till exempel Ankarsrum och
Överum. Miljön vid Edsån med dammanläggning och spår av olika verksamheter har i länsstyrelsens
inventering INVÄVA (inventering och värdering av värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag) klassats som en
värdefull kulturmiljö.

På 1660-talet ägdes Vinäs och Eds säteri av den driftiga Anna Maria Cruus. Det var under hennes tid
som ägare som Eds järnbruk anlades. Anläggningen byggdes upp av en man som hette Abraham
Parment som vid den är tiden arrenderade Eds säteri. År 1699 upprättades en karta över dåvarande
prästgården Fårestads ägor. Kartan visar att utmed Edsåns norra sida låg masugn och hammarsmedja
samt ett område med flera mindre byggnader. På kartan står angivet att det är ”Bokhållarens huus” och
att ”Denna plats är till Edhs bruks nytta”. Söder om ån ligger ”Mjölnare stufva” men något kvarnläge är
inte markerat i ån. Det var dock hålldammen för en mjölkvarn och en sågkvarn som gjorde platsen
attraktiv för ett nytt järnbruk. Alla tre verksamheterna kom att under lång tid dela utrymmet vid dammen.
Malmen till järnbruket hämtades från gruvor vid Vinäs och Stensnäs. Edsbruk kom att bli ett av de större
bruken i regionen och flera av de kända bruksägare som figurerat i området har någon gång också ägt
Edsbruk. I raden av ägare finns bland andra brukspatronen Hans Andersson och friherre Johan
Nordenfalk. Av detta äldsta tidsskikt i brukets historia finns idag resterna av masugn och smedja kvar
(L1955:1033 och L1956:9907). Nordväst om bruksområdet ligger flera registreringar av slaggvarpar
(L1955:274, 275, och 939 samt L1956:9908).

Eds järnbruk drevs under mer än två århundraden. Men på 1890-talet fick järnbruken i Tjust allt svårare
att konkurrera med Bergslagens bruk. Lösningen i Ed blev att istället satsa på en ny produkt,
pappersmassa av cellulosa. En cellulosafabrik började byggas och 1899 lades järnbruket ner. Flera av
järnbrukets lokaler kom att hitta nya funktioner inom cellulosafabriken men masugnen och
hammarsmedjan förföll och är idag ruiner.

Det var bruksägaren Alfred de Maré som låg bakom massabruket. Satsningen på pappersmassa blev
lyckad och produktionen ökade. En stor del av råvaran kunde flottas till fabriken över Storsjön och
vattenförbindelserna längre in i Uknadalen. Man anlade också 1889 järnvägsförbindelse med hamnen i
Helgenäs för att kunna transportera in och ut varor till bruket. Konjunkturen skiftade under 1900-talet men
efterfrågan och den tekniska utvecklingen gjorde att bruket växte och ökade sin produktion. När bruket
anlades var ambitionen att producera 1600 ton pappersmassa om året. 1983 producerade man 79 000
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ton. Men 1970–80-talen blev skakiga för bruket och 1991 var det definitivt slut. Direkt efter nedläggningen
revs en hel del byggnader i bruksmiljön. Idag återstår endast delar av cellulosafabriken.

Den dominerande arbetsgivaren har naturligtvis varit först järnbruket och därefter cellulosafabriken men
även andra industrier lockades till orten. Tegelbruket startades 1838 i järnbrukets regi men övertogs 1934
av andra ägare. Här tillverkades främst taktegel för brukets eget behov. Anläggningen låg utanför
kärnområdet och idag finns bara skorstenen och en mindre kontorsbyggnad kvar. Med gott om vattenkraft
var sågverket som drevs fram till 1940-talet samt kvarnen som lades ner först 1963 en viktig arbetsplats.
Därutöver har bland annat också funnits gjuteri, sadelmakeri och handelsträdgård på orten.

Nöjen och föreningsliv var framträdande i en bruksort och tillhörde det moderna 1900-talets samhälle.
Före 1934 fanns en festplats på åsen bakom brandstationen men när den marken togs i anspråk för
grustäkt flyttades festplatsen till Åsen, söder om Edåsavägen. Här fanns tidigare dansbanor, kiosker och
andra byggnader typiska för en festplats. Idag är alla borta och skogen är på väg att återta området.
Idrottsföreningen i Västra Ed bildades 1921 och fotbollen var ända från starten den gren som lockade
flest utövare och som också hade störts framgångar. På den ekonomiska kartan från 1940-talet ligger
ortens fotbollsplan på Alboga äng, söder om tegelbruket vid Strömstad. Senare flyttades anläggningen
och på den ekonomiska kartan från 1970-talet har den sitt nuvarande läge vid Augustenborg. Idag finns
planer, delar av läktare (byggd senare) samt biljettkurer kvar.

Mötesplatser

Kyrkplatsen i Edsbruk har anor sedan medeltiden, kanske ännu längre tillbaka. Platsen utvecklades
under 1800-talet till ett tydligt sockencentrum med de institutioner som skulle finnas där. Sockencentrat
finns kvar och är fortfarande levande men har under 1900-talet fått konkurrens med det växande
samhället där affär, busstation, fotbollsplan med flera platser blivit nya viktiga mötesplatser.

Norr om den nuvarande kyrkan ligger ruinen efter den medeltida kyrka som började byggas någon gång
på 1100-talet i romansk stil. Den ska ha föregåtts av en träkyrka men av den finns inga spår eller
uppgifter om. 1100-talets kyrka byggdes i sten och fick sin nuvarande form genom utbyggnadsetapper
under medeltiden. Den största förändringen därefter är det Götherhielmska gravkoret som byggdes på
1760-talet. Förutom ruinen finns flera medeltida inventarier som förvaras dels i den nuvarande kyrkan,
dels på Historiska museet i Stockholm. Föremålen visar på att detta varit en rik bygd. Skulpturer, textilier
med mera var ofta gåvor från förmögna sockenbor och i Eds socken, med så många stora gårdar, har det
funnits resurser att köpa in vackra konstföremål till kyrkan.

Den medeltida kyrkan i Ed kom att brukas ända fram till mitten av 1800-talet. Kombinationen av en
växande befolkning i socknen och ett allt större järnbruk gjorde att den gamla kyrkan blev trång. År 1863
stod den nya kyrkan klar och den gamla medeltida kyrkan förvandlades till en ruin. Ritningarna till den
korsformade nya kyrkan gjordes av professor Albert Törnqvist och blev stilmässigt en blandning av
nyromanik och nyklassicism. Järnbrukets betydelse för bygden är synlig i kyrkomiljön dels genom
stålkonstruktioner i kyrkan , dels genom den stora samling av smidda och gjutna gravvårdar som finns
inne i kyrkan och på den gamla kyrkogården.

Söder om kyrkan växte ett sockencentrum fram under 1800-talets andra hälft med skola, sockenstuga
och fattigstuga. Äldst är Ringeltaubska skolans första byggnad som stod klar 1842. Ytterligare en
skolbyggnad samt ålderdomshem uppfördes under 1900-talets första årtionden. En ny byggperioden
inträffades på 1960-talet då ytterligare en skolbyggnad uppfördes och nytt äldreboende, Edshöjden, som
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stod klart 1969. År 1985 byggdes den senaste skolbyggnaden ihop med sporthall.

På en liten udde i Storsjön ligger hembygdsgården. Uppgifter säger att byggnaden användes som
prästgård i Fårestad men flyttades till Hälleberg omkring 1806 i samband med att ägaren till Vinäs övertog
Fårestad och Hälleberg etablerades som nytt prästboställe för Västra Ed. Där användes byggnaden en tid
som prästgård innan man byggt ny mangård till prästgården. När byggnaden inte längre behövdes i
Hälleberg flyttades det till sin nuvarande plats. Här gjorde den tjänst som arbetarbostad fram till 1955. År
1961 lämnades gården som gåva till Eds hembygdsförening av godsägaren Carl-Gustaf Gustavssons
sterbhus. Idag ligger hembygdsgården omgiven av ytterligare två äldre bostadshus som ägs av
Edsgården.

I det framväxande samhället formades också ett tidigt centrum. 1909-1910 stod Bruksgården klar. Det var
en byggnad för möten samt teaterverksamhet och som senare också användes som biograf.
Fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen var de som tillsammans uppförde Bruksgården, eftersom
det var svårt att hitta lämpliga samlingslokaler. Utmed Uknavägen byggdes också den första
Konsumaffären 1913, på 1960-talet ersatt med dagens Konsumaffär. Här fanns också bank och andra
verksamheter samt bostadshus, varav flera finns kvar idag.

Under 1940-talet utökades samhällets centrum med brandstation, busstation och kiosk vid Edåsavägens
anslutning till Uknavägen.

Efter nedläggningen av cellulosafabriken har en hel del av samhällets centrum försvunnit men
Konsumbutiken finns kvar och utgör idag en viktig knutpunkt i samhället. Genom samhällets tillbakagång
framstår sockencentrat med skolan återigen som den mest framträdande samlingsplatsen för orten.

Kärnområdet är fattigt på fornlämningar men platsen ligger i ett större område som är rikt på
fornlämningar. Vid såväl ruinen som vid den nuvarande kyrkan finns runsten (L1955:1820) eller del av
runsten (L1956:9926). Kyrkoruinen är också registrerad som fornlämning (L1955:884) och det är även
hembygdsgården med sin samling av förhistoriska fynd från socknen (L1955:1032). Dessa registreringar
visar på områdets förankring i förhistorisk tid och medeltid.

Byggnadstraditionen

I Edsbruk finns en bebyggelse som sträcker sig från 1100-talets romanska kyrkoruin till suterängvillor från
1960-talet. I samhället är det relativt tydligt hur olika delar vuxit fram vid olika tidpunkter. Olika tider har
sina stildrag men bebyggelsen hålls samman av dominansen av ljusa putsade fasader och röda
lertegeltak. Den här traditionen sätts under 1800-talet av några av ortens äldsta bevarade byggnader
inom bruksområdet och vid kyrkplatsen. Flera av de äldsta bevarade byggnaderna från järnbruket, såväl
för brukets verksamhet som bostäder, kyrkan och den äldsta skolbyggnaden, är alla putsade och ljust
avfärgade.

Den romanska kyrkan är idag en ruin men utgör en viktig bebyggelsehistorisk utgångspunkt för hela
Västra Eds socken både genom byggnaden i sig själv och genom de föremål som kan kopplas till den.
När den nya kyrkan uppfördes byggdes den som den gamla med en korsformad plan i en nyromansk stil.
När nya kyrkan stod klar 1863 hade redan sockencentrat med skolbyggnaden i en stram nyklassicistisk
stil etablerats.

En bebyggelse som skiljer ut sig i sammanhanget är gårdsmiljön vid Edsgården, före detta Eds säteri.
Den reveterade mangårdsbyggnaden, som ska vara från 1700-talet, renoverades 1939 medan den
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påkostade ladugården i trä byggdes 1915. Ladugården och logen, som är målade med röd slamfärg och
med snickerier i vitt, har körbroar, takryttare, dekorativa fönster och ventiler. I anslutning till Edsgården
finns arbetarbostäder och hembygdsgården. Dessa bostadshus är i trä och målade med röd slamfärg.

Redan då järnbruket anlades på 1660-talet bör man ha börjat bygga bostäder åt brukets främsta
arbetare, smederna. Av dessa bostäder finns idag inget kvar men enligt en karta från 1693 låg de mellan
ån och den nuvarande vägen. För fattigare arbetare ska det ha funnits ett område med jordkulor ut med
dagens Ängsvägen, sydost om masugnen. Av dessa finns idag inte heller några spår. Den äldsta
bevarade arbetarbostaden anses vara mjölnarbostaden, söder om järnbruket. Den kan vara så gammal
som 300 år men är idag kraftigt ombyggd.

En stor insats för att höja bostadsstandarden gjordes i början på 1800-talet. Någon gång under perioden
1810-1820 stod Stora kasernen och Åkasernen klara. Miljön kompletterades på 1860-talet med
Handelsflygeln som också inrymde brukshandel. Här fanns butik fram till 1991. På den öppna platsen
framför de tre kasernbyggnader hölls ända in på 1900- talet regelbunden torghandel. De tre kasernerna
genomgick 1970 en större renovering och modernisering. Bland annat slog man då ihop flera av de små
lägenheterna till två- och trerumslägenheter. I Åkasernens bottenvåning ordnades med fritidsgård,
tvättstuga, mangelrum och förråd. Den andra våningen i samma byggnad förblev oförändrad. Ytterligare
en stor arbetarkasern, Grantorpet, stod klar 1917. Alla kasernerna byggdes av slaggsten från järnbruket
och Grantorpet är dessutom uppfört på en av de stora slagghögar som var en restprodukt av brukets
verksamhet.

I början av 1900-talet byggdes de första privata villorna i samhället. Det gjordes utmed Uknavägen, söder
om kasernerna, på mark som ägdes av bruket. Den som ville bygga kunde få en tomt av bruket mot att
man förband sig att arbeta på bruket i 20 år. Möjligen var det också så att bruket bidrog med en del
byggmaterial men de flesta byggde själva.

Under 1920-1930-talet fortsätter utbyggnaden av samhället med ett nytt villaområde utmed Edåsavägen
och Storågatan och därefter utmed Ringgatan och södra delen av Tjustgatan. Gatunätet var utlagt och
tomterna planerade. Husen placeras mitt på tomterna en bit in från gatan. Här är tidens tanke om vikten
av självhushåll med grönsaksodlingar och fruktträd tydlig. Det blev en stilmässigt något varierad
bebyggelse eftersom tomterna även nu uppläts av bruket men bebyggdes efterhand av brukets anställda.
Här finns exempel på 1920-tals klassicism med 11⁄2 våning, brutna tak, överbyggda verandor och
symmetrisk fönsterplacering. Här finns också de tidstypiska egnahemshusen från 1930-talet med 1
våning, källare med garage, rektangulär byggnadskropp och flacka sadeltak. Något enstaka mer utpräglat
exempel på funkisen återfinns också. Husen är byggda av trä och reveterade. Flera av husen från 1930-
talets slut har en puts med en grov struktur, som förekommer i norra delen av Kalmar län, så kallad
Västerviksrevetering. De reveterade fasaderna i ljusa kulörer fortsätter 1800-talets byggnadstradition i
Edsbruk. Vid Ringgatan etablerade sig också en av tidens stora folkrörelser när Västra Eds
missionsförsamling byggde egen lokal 1938.

Under andra världskriget stannade byggandet i Edsbruk till stor del upp, men inte helt. Ett viktigt nytillskott
i slutet av 1940- talet var brandstationen, busstationen och kiosken, alla vid Edåsavägens anslutning till
Uknavägen. Byggnaden har en stramt funktionalistisk stil.

På den ekonomiska kartan från 1940-talet ser man hur man vid den tiden tänkte sig en utbyggnad av
samhället. Tjustvägens sträckning från Ställverksgatan fram till Kommungatan ligger klar och öster om
den har man tänkt sig ett litet område med rätvinkliga gator och tomtplaceringar. Först på 1950-talet tog
byggandet på orten fart igen. Då hade den tänkta planen blivit omodern och man gjorde en ny som bättre
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harmonierade med tidens ideal. Detta var folkhemmets årtionde och tankar om demokrati, jämlikhet och
gemenskap genomsyrade stadsplaneringen. Det planlagda området väster om Tjustvägen mjukades upp
genom att ge gatorna, Villavägen och Ravinvägen, svagt mjuka kurvor. Området där vattentornet byggdes
1951 var svårt att bebygga och avsattes som grönområde. Ett nytt litet centrum formades med
läkarmottagning och från 1957 nytt kommunhus, som också rymde försäkringskassa, poliskontor,
bibliotek och kontor för Lastbilscentralen. Nära detta centrum uppfördes också nytt pensionärsboende
och flerfamiljshus i två våningar, byggda i kommunal regi. Alla dessa fick ljusa fasader men putsen kunde
också ersättas av tegel eller kalksandsten. Utmed de nya gatorna uppfördes under 1950-talet en modern,
småskalig villabebyggelse i en våning med källare och garage. Tankarna om det självförsörjande
hushållet var på väg bort och tomterna var därför mindre men husen lades fortfarande en bit in från
gatan. Antalet tomter var dock större än efterfrågan och utmed Ravingatan står än idag flera av tomterna
obebyggda. Även villorna vid den här tiden följde samhällets byggnadstradition med putsade fasader.

Än idag finns den här bebyggelsen kvar i ett förhållandevis mycket välbevarat skick. Samhället andas en
tidig 1900-tals charm som idag inte återfinns någon annanstans i länet i ett så välbevarat och enhetligt
skick som i Edsbruk.

Det senaste mer genomgripande byggprojektet i Edsbruk genomförde i början av 1970-talet då gården
Kaberg revs. På gårdens höglänta tomt lades en ny säckgata ut som blev en del av Tjustvägen. Utmed
den nya gatan byggdes moderna suterränghus i liten skala. De ritades av arkitekten Ulf Moreu och
byggdes av Västerviks Bostadsbolag. Det blev åtta fastigheter på i de flesta fall små, kuperade tomter
med utsikt mot söder och väster. Husen i 11⁄2 våning är byggda i rött tegel med övre delen av fasaden
klädd med liggande mörk träpanel och plåtklädda pulpettak.

Det brukade landskapet

Västra Eds sockencentrum men också Edsbruks samhälle har sin tradition i agrara by- och gårdsmiljöer
som utgjorde grunden för järnbrukets etablering. Mellan kyrkplatsen och samhället ligger än idag
Edsgården, Eds säteri, med ekonomibyggnader. Samhället omges till stor del av ett storskaligt
odlingslandskap.
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Ekonomiska kartan från 1945 som visar samhället Edsbruk och i söder
kyrkbyn Västra Ed. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur karta från 1699 som visar prästgården Fårestads ägor.
Prästgården är det utritade huset (A) mitt i bilden. Till vänster i bilden ses
järnbrukets byggnader. Längst ner i söder ligger gården Kaberg. Källa:
Lantmäteriet.

Ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet.

 

Flygfoto över Eds bruksområde, odaterad bild men troligen 1930-talet.
Källa: Kalmar läns museums samlingar.
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Flygfoto över Edsbruks samhälle 1959. Bilden är tagen från nordväst. Lite
till vänster i bilden syns Stora kasernen. Källa: Kalmar läns museums
samlingar.

 

Flygfoto över Edsbruks samhälle 1961. Bilden tagen från nordost. Källa:
Kalmar läns museum.

Västra Eds kyrka från söder.

 

Ruinen efter masugnen i Edsbruk. Tegelbyggnaden i bakgrunden är
kvarnbyggnaden som efter en brand 1899 återuppbyggdes 1903. Kvarnen
var i bruk till 1963.
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Ruinen av den medeltida kyrkan i Västra Ed.

 

Vägen fram till Västra Ed kantas av en imponerande almallé som
planterades i mitten av 1850-talet.

Skolbyggnaden från 1842 är den äldsta byggnaden i Västra Eds
sockencentrum.

 

Ålderdomshemmet byggt 1929-30 har en gul locklistpanel, vita snickerier
och lertegeltak.

Mangårdsbyggnaden till Edsgården är putsad och avfärgad i en ljus gul
kulör. Huset ligger indraget från Uknavägen, omgivet av en lummig
trädgård.

 

Västra Eds hembygdsgård är troligen socknens gamla prästgård. På
Edsgården gjorde det tjänst som arbetarbostad till 1955. År 1961 skänktes
huset till hembygdsföreningen och blev hembygdsgård.
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Edsgårdens imponerande ladugård från 1915 med bevarad körbro och
dekorativa fönster.

 

Ladugårdens loge har kvar två av sina vackra takryttare.

Mjölnarstugan som enligt uppgift ska ha delar från 1600-talet. Stugan är
dock tillbyggd och moderniserad.

 

Stora kasernen till höger och i fonden Åkasernen, byggda någon gång
1810-1820 av slaggsten från bruket. Den öppna platsen framför
byggnaderna användes i början av 1900-talet för torghandel.

918



Bussplanen med brandstationen och kiosken från slutet av 1940- talet.

 

Bruksgården byggd 1909-1910 och moderniserad i slutet av 1950- talet.
Huset byggdes av ortens fackföreningar och nykterhetsloge. Den har
fungerat som möteslokal, teater och biograf.

Villabebyggelse utmed Villavägen i typisk 1950-tals stil.

 

Villabebyggelse, 1950-talet, utmed Villavägens norra del.

Läkarstationen byggd 1950 och till vänster läkarbostaden från samma år.

 

Kommunhuset byggt 1957.
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Suterrängvillor från 1970-talet vid Tjustvägen.

 

Entrékurerna vid Augustenborgs idrottsplats.
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Kärnområde Hälleberg
Västra Eds socken

Kärnområdet Hälleberg omfattar prästgården Stora Hälleberg och komministerbostället Lilla Hälleberg
med omgivande landskap och fornlämningar.

Prästgård och komministerboställe bland fornlämningar

Prästgårdar har ofta en tradition av att ha legat länge på samma plats. Men i Västra Ed är prästgården i
Hälleberg inte mer är 200 år gammal. Vid sekelskiftet 1800 bestämde man sig i socknen för att byta
gårdar. Prästgården flyttades från gården Fårestad till Stora Hälleberg och komministerbostället från
Fästad till Lilla Hälleberg. För prästen blev det längre till kyrkan men komministern fick kortare väg.
Komministergårdens läge är spännande. Förutom att gården ligger på en vacker plats, högt i landskapet,
är den omgiven av gravar och fornlämningar från stenålder och vikingatid. En del av dessa ligger till och
med inne i trädgården.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Mangårdsbyggnader som genom sin storlek markerar byggnadernas betydelse som
prästgård och komministerboställe. Utförande typiskt för 1800-talets första hälft. En del
äldre ekonomibyggnader.

Det förhistoriska landskapet
Rikt fornlämningsområde med en stor variation av lämningar från vikingatid som visar
att Hälleberg varit en central plats vid den tiden.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Byggnadstraditionen

Prästgården och komministerboställets byggnader utgör goda exempel på den här typen av miljöer från
tidigt 1800-tal.

Mangårdsbyggnaden vid prästgården Stora Hälleberg är en stor byggnad i 11⁄2 våning. Huset är timrat
och klätt med locklistpanel målad med röd slamfärg samt vitmålade snickerier. Taket är brutet och belagt
med enkupigt lertegel. Till prästgården finns också ett antal ekonomibyggnader bland annat ett äldre
magasin och en större ladugård, byggd omkring år 1900. Den stora ladugården utgör ett landmärke
utmed E22:an. Även ekonomibyggnaderna har locklistpanel som är målad med röd slamfärg. Snickerier
är vita och dörrar samt luckor är svarta. På ladugården har en del äldre stora dörrar ersatts med
modernare varianter. Sadeltaken är belagda med tvåkupigt lertegel.

Komministerbostället Lilla Hälleberg byggdes samtidigt som prästgården vid Stora Hälleberg.
Mangårdsbyggnaden som stod klar 1827 är byggd i samma stil som prästgården men i ett mindre format.
Som prästgården är den 11⁄2 våningar hög men betydligt kortare. Mangårdsbyggnaden flankeras av två
flygelbyggnader och mellan dem är en stor grusad yta. Vid grindarna finns två vårdträd, en lönn och en
kastanj. Mangårdsbyggnaden har locklistpanel målad med röd slamfärg och vita snickerier. Det höga,
brutna taket är belagt med tvåkupigt lertegel. Den östra flygelbyggnaden är ett minde bostadshus med
brädpanel medan den västra är en bod, delvis klädd med brädpanel, delvis med synligt skiftesverk. Båda
är målade med röd slamfärg och har vitmålade snickerier. Båda byggnadernas sadeltak är belagda med
rött plegel. Kring tomten finns flera större och mindre ekonomibyggnader som även de är målade med röd
slamfärg. Takmaterialen är antigen tvåkupigt lertegel eller röd korrugerad plåt. Den ladugård som fanns till
gården brann ner på 1940-talet och därefter delade man ladugård med Stora Hälleberg.

Hälleberg omtalas första gången i det skriftliga material är 1347. Med stor sannolikhet finns här en
kontinuitet från de vikingatida lämningarna till medeltidens gårdar. År 1544 fanns två frälsegårdar i
Hälleberg. En av gårdarna ägdes av ättlingarna till Bo Jonsson Grip och den andra av medlemmar av
släkten Rosenstråle. Familjen Rosenstråles gård gjordes 1630, på initiativ av Anna Eriksdotter
Rosenstråle, till säteri. Troligen var gården inte tillräckligt ståndsmässigt bebyggd för redan 1650 drogs
säterirättigheterna tillbaka.

1799 behandlade man på sockenstämman i Västra Ed en förfrågan om att byta kyrkoherdebostället i
Fårestad och komministerbostället i Fästad mot två gårdar i Hälleberg. Bytet stadfästes 1806. Därmed
flyttades den gamla prästgården i Fårestad till Stora Hälleberg. Prästgårdens mangårdsbyggnad var då
ca 50 år gammal och fortsatte att tjäna som prästgård till 1820-talet då den ersattes av den nuvarande
mangårdsbyggnaden. Prästgårdsbyggnaden från Fårestad flyttades ytterligare en gång till sin nuvarande
placering norr om Västra Eds kyrka. Idag fungerar byggnaden som hembygdsgård.

Det förhistoriska landskapet

Kring Lilla Hälleberg finns ett fornlämningsrikt landskap. Här finns fynd från yngre stenålder men
framförallt från järnålder, vikingatid och tidig medeltid. Det stora antalet lämningar från vikingatid,
runstenar, treuddar och högar, är slående. Även om Hälleberg omnämns i de skriftliga källorna först under
medeltid, visar de arkeologiska lämningar att platsen haft en central roll i det vikingatida samhället.
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Området runt Lilla Hälleberg uppvisar en komplex fornlämningsbild med gravar, runstenar, skålgropar och
boplatslämningar. Bland gravarna finns ett stort antal stensättningar, både ensamliggande (L1955:72,
1955:136, L:1955:213, L1955:214, L1955:300, L1955:301, L1955:590, L1955:591, L1955:730,
L1955:786, L1955:968, L1955:1050 och 1955:1051) och inom ett större gravfält (L1956:9511).
Sammanlagt finns det 25 stensättningar, många med kantkedja och gles fyllning. I området finns
dessutom 18 högar, varav tre ensamliggande och de resterande inom två höggravfält (L1955:726 och
L1956:9511). På ett av gravfälten finns dessutom två treuddar. Ser man till de olika gravtypernas
spridning i området kan man notera att stensättningarna återfinns i anslutning till dagens bebyggelse,
men också spridda i det kringliggande landskapet. Högarna och treuddarna uppvisar en avvikande
spridningsbild och finns alla i direkt anslutning till dagens bebyggelse i Lilla Hälleberg. I trädgården på
Lilla Hälleberg ligger ett stenblock med 30 skålgropar (L1955:594).

I samband med ledningsdragning har det genomförts en arkeologisk undersökning i anslutning till dagens
gårdsbebyggelse. Vid denna undersökning framkom fem härdar. En i odlingsmarken nordost om gården
14C-daterades till vikingatid/tidig medeltid. En av härdarna (L1955:64) strax söder om gården daterades
till den yngre jägarstenåldern, vilket innebär att den är runt 7000 år gammal. I samma område påträffades
också närmare 100 bitar bearbetade flint- och kvartsbitar. Både härden och stenmaterialet ligger i
anslutning till en äldre strandvall som vid den tiden skapats av Littorinahavet. I området finns ytterligare
boplatslämningar i form av två skärvstenshögar (L1955:417, L1955:934 och L1955:1051), vilka som äldst
borde vara från bronsålder.

Från området finns ett par runstensfynd. En numera försvunnen runsten skall enligt traditionen stått i
vägkröken söder om Lilla Hälleberg (L1955:135). På stenen ska ha stått Ågöt ock Gena ock Kettil läto
resastenen efter sin fader Ägil - Ärnfast den övermodige högg runorna. Från området öster om Lilla
Hälleberg kommer ett runstensfragment, med inskriptionen …och Fastlög, makarna, läto efter Tjälve sin
son…, vilket numera förvaras vid kyrkan (L1956:9998). Vid prästgården har det tidigare stått ytterligare en
runsten (L1955:430). Runstenen kom ursprungligen från Västra Eds gamla kyrka där den legat som
trappsten. Stenen har därefter återbördades till kyrkan och är nu rest vid kyrkoruinen.

Som det stora antalet fornlämningar visar har området runt Lilla Hälleberg under lång tid varit attraktiv.
Under stenålder var det närhet till stranden, då vattenytan låg betydligt högre än idag, som lockade.
Under senare skeden har det sannolikt varit odlingsmarken och det strategiska läget vid landpassagen
mellan Storsjön och Syrsan.
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Ekonomiska kartan från 1945 över Stora och Lilla Hälleberg. Källa:
Lantmäteriet.

 

Dagens karta över Hälleberg lagd över laga skifteskartan från 1832.
Mangårdsbyggnaderna ligger i samma läge medan kartöverlägget visar att
de flesta av ekonomibyggnaderna tillkommit efter 1832, bland annat
prästgårdens stora ladugård i anslutning till E22:an. Även
flygelbyggnaderna vid komministerbostället har tillkommit efter 1832. Källa:
Lantmäteriet.

Prästgårdens mangårdsbyggnad från 1820-talet.

 

Komministerbostället med mangården från 1827 i fonden och de båda
flyglarna av senare datum.
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Prästgårdens imponerande ladugård från ca 1900.

 

Magasin vid prästgården.

Kring prästgården ligger några mindre arbetarbostäder. Det här exemplet
ligger öster om prästgården i övergången mellan åkerlandskapet och det
kuperade skogslandskapet.

 

En av de stensättningar med tydlig kantkedja som ligger i området söder
om Lilla hälleberg.

Komministerbostället från sydost.

 

Gravhög på gräsplanen framför huvudbyggnaden vid Lilla Hälleberg.
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Kärnområde Helgenäs
Västra Eds socken

Kärnområdet Helgenäs omfattar hamnområdet vid Syrsan och delar av samhällets äldre villabebyggelse i
sydväst och nordost.

Helgenäs - Edsbruks hamn vid Syrsan

Järnbruken ligger i Tjusts inland där det var nära till lokalt bruten malm och den stora mängden kol som
krävdes för att smälta järn ur malmen. Men alla järnbruk var beroende av en bra hamn. Ankarsrum hade
Verkebäck, Överum hade Gamleby och Edsbruk hade Helgenäs. Järnmalmen i Tjust räckte inte och var
inte av tillräckligt bra kvalitet. Malm från Stockholms skärgård transporterades därför till Edsbruk. Från
hamnen skeppades järnbrukets färdiga produkter. När järnets tid var över omvandlades Edsbruk till ett
pappersbruk. Hamnen i Helgenäs fortsatte att vara en viktig del av bruket. Stora fraktfartyg kunde
fortfarande gå in i Syrsan och vid Helgenäs byggdes en lång pir med järnvägsspår ut i viken för att
underlätta lastning och lossning. 1983 stängdes viken för stora fartyg då Bjursundsbron stod klar och
verksamheten vid Helgenäs tystnade.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar
Läget längst in i viken gör att platsen har en lång historia som hamn och lokalt
logistikcentrum.

Byggnadstraditionen Villor från sekelskiftet 1900.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Sjöfart och kustnäringar

Helgenäs ligger längst in i viken Syrsan vid Edsåns mynning i saltsjön. När verksamheten vid Edsbruk
växte följde Helgenäs med i den utvecklingen. Hit transporterades merparten av det järnbruket
producerade. Under såväl järnbrukets som pappersbrukets tid var Helgenäs en viktig plats. År 1889
byggde pappersbruket en järnväg från fabriken i Edsbruk till Helgenäs för att underlätta transporterna
vidare ut i världen. Vid hamnen byggdes pirer, kajer och magasin för lagerhållning. Kring hamnen
byggdes bostäder för hamnarbetarna. Den ekonomiska kartan från 1940-talet visar ett litet samhälle med
skola, festplats, fotbollsplan, mejeri och cementgjuteri. Hamnplanen var genomkorsat av järnvägsspår
och här fanns magasinsbyggnader, spannmålssilo och två större pirer. Även andra verksamheter än
pappersbruket drog naturligtvis nytta av hamnanläggningen. I den västra delen av hamnområdet fanns
från 1950-talet fram till 1980-talet ett sågverk.

Under 1960-talet började hamnens förutsättningar förändras. E66:an byggdes (idag E22:an) och
transporter med lastbil underlättades. 1983 stängdes Syrsan igen av den nya Bjursundsbron och inga
stora lastfartyg kunde längre gå in i viken. När hamnens betydelse för bruket upphörde lades järnvägen
ner. Verksamheten vid Helgenäs hamn upphörde.

Pirerna, flera stora magasinsbyggnader och silotornen fanns vid den tiden fortfarande kvar. På den
ekonomiska kartan från 1978 ser man flera byggnader i hamnområdets västra del som idag är borta,
bland annat det sågverk som fanns på hamnplanen. Järnvägsspåren var redan vid den tiden upprivna.
Idag finns fortfarande silotornen kvar. Några av magasinen har rivits men några finns också kvar. En av
pirerna finns kvar men av den största återstår bara en mindre del som byggts om till en flytbrygga.

I det skriftliga källmaterialet omnämns Helgenäs första gången 1378. På platsen fanns då en frälsegård.
Med vattenförbindelsen in i landet genom Edsån är det troligt att Helgenäs tidigt också varit en
omlastningsplats och kanske också en marknadsplats.

Byggnadstraditionen

I anslutning till hamnen, i synnerhet vid Edsåns utlopp i Syrsan, finns en blandad äldre bebyggelse främst
från årtiondena efter sekelskiftet 1900.

Äldre villor finns både öster och väster om hamnmiljön men främst i öster. Stilen är typisk för tiden kring
sekelskiftet 1900 med sadeltak eller brutna tak belagda med lertegel. Fasaderna är i de flesta fall klädda
med locklistpanel men reveterade fasader förekommer också. Här förekommer landsbygdens typiska
färgsättning i rött med vita snickerier men också oljemålade fasader i gult eller vitt. Några av byggnaderna
har förutom bostad även inrymt verksamheter och affärslokaler.

Den första kända kartan över Helgenäs är från 1704. Den visar då ett gårdsläge och marker öster om
Edsån. På kartan anges att frälsehemmanet Helgenäs tillhör grevinnan Anna Maria Cruus som vid den
tiden ägde Vinäs, Edsbruk och flera andra gårdar i området. Gården, kallad Rättaregården, beboddes av
inspektoren Balthazar Fulmo Hammarstrand. På kartan beskrivs framförallt åkermarken men vi får också
veta att det finns en trädgård med några äppel- och päronträd samt en humlegård med 100 stänger som
dock växer dåligt. Rättaregården finns kvar än idag.

Även på en karta från år 1800 finns gården Helgenäs med. På den västra sidan av Edsån finns då ett torp
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som heter Busken. Inga närmare beskrivningar finns på den kartan. På en karta från 1818 finns bryggan i
Helgenäs utritad.

Utsnitt ur avmätning 1704 som visar frälsehemmanets ägor. Källa:
Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur karta från 1818 över Helgenäs. Källa: Lantmäteriet.

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1945. På båda pirerna fanns jänrvägsspår för
att underlätta lastning och lossning. Källa: Lantmäteriet.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan 1978. Källa: Lantmäteriet.
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Vy över Helgenäs hamn från väster.

 

Flygfoto 1943, vy över Helgenäs hamn från öster. Källa: Kalmar läns
museums samlingar.

Äldre bostadshus på hamnområdet som tillhört bruket.

 

Magasin och silo vid hamnen.

Villor öster om vägen mot Sundby.

 

Villor väster om vägen mot Sundby.
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Ett av få bevarade äldre magasin. Taket är idag dåligt och en del mitt i
byggnaden har brunnit och rivits.

 

Magasinet 1943 då det fortfarande användes av Edsbruk som lager. På
planen framför lagrades virke, antingen för sågverket i Helgenäs eller för
pappersbruket i Västra Ed. Källa: Kalmar läns museum.
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Huvudområde Väderskär
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/1OT15n.

Huvudområde Väderskär omfattar ön Väderskär med Hunnersholmarna och angränsande
vattenområden. Det motsvarar därmed till sin utbredning riksintresse för kulturmiljövården
H94 Väderskär. Inom huvudområdet finns ett kärnområde kring själva fiskeläget där öns äldre
bebyggelse ligger.

Väderskär – riksintressant ö med ödekyrkogård

Den som står på toppen av någon av Väderskärs höjder och tittar österut, ser nästan bara
hav. Väderskär är en av de öar längst ut mot havet där förutsättningarna har varit så goda att
det har funnits en bofast befolkning här. De tryggaste hamnplatserna har legat på västra sidan
i lä av ön. På näset ut mot Roskärsudden ligger ett kummel av stenar. Förr, när det hade
betydelse för sjöfarten, var det vitmålat för att synas bättre. Mitt på ön ligger en ödekyrkogård,
en liten yta omgärdad av en stenmur. Befolkningen kallade den för barnkyrkogården, men
ingen vet egentligen varför. Kanske är det kyrkogårdens storlek som har fört tankarna dit.
Kanske var den avsedd för öbor som dog i tider när det var svårt att ta sig till fastlandet för
begravning.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Kärnområde Väderskärs fiskeläge (link available only in online story)

932



Beskrivning av huvudområdet
Väderskär är en flack klippö i yttersta havsbandet i den norra delen av Loftahammars skärgård. De
naturligt kärva förutsättningarna ger ytterst begränsade möjligheter till odling och djurhållning –
öbefolkningen har alltid haft sin utkomst i fiske, i kombination med jakt. Historiska källor vittnar om
avsaknaden både av odlingar och naturlig vegetation och om hur de gräsbevuxna skrevorna endast
erbjöd mulbete till ett fåtal djur. Idag, sedan betesdjuren försvunnit, finns en relativt tät buskvegetation
mellan hällarna. Centralt på ön växer ung blandskog med främst tall. Inga egentliga vägar finns på ön.

Väderskärs bebyggelse består av ett fyrtiotal byggnader – boningshus, båthus, källare och bodar – på
öns nordvästra sida. De flesta ligger i en löst utspridd klunga kring Norra hamn, men en av fiskargårdarna
ligger ett par hundra meter därifrån, vid Skäruddskroken. Även vid Södra hamn finns ett par båthus/bodar.
Från Skäruddskroken bedrivs ännu 2017 kommersiellt fiske, framförallt av ål. Bebyggelsen har en stor
åldersmässig spridning, där ett par av byggnaderna står ut som särskilt ålderdomliga och uppförda innan
1800-talets mitt. Merparten av byggnaderna torde vara uppförda perioden 1850–1950. Många av husen
är dock starkt förändrade under slutet av 1900-talet, framförallt genom att äldre ekonomibyggnader
byggts om och ut till fritidshus.

Ett stenkast söder om Norra hamn, ett stycke inåt land, ligger Väderskärs kapell, uppfört senast på 1600-
talet. Kapellet har utgjort en av få offentliga lokaler i skärgården. Primärt uppfört för gudstjänster har det
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även använts för hamnting och skärlagsstämmor, som skola och som allmän samlingslokal.

Från kapellet och Norra hamn leder en stig utmed en smal däld mellan bergsknallarna ned till öns södra
strand. Intill stigen ligger en ödekyrkogård (fornlämning, L1957:4089) i form av en vällagd, meterhög
stenmur som avgränsar en yta om 6 x 6 meter. Muren har en ingång mot nordväst, markerad av större
stenblock. Kyrkogårdens historia är oklar. Den kan ha utgjort en begravningsplats under tider på året då
det varit svårt att komma till fastlandet. Kanske har den anlagts då en epidemi av pest eller kolera härjat.
På grund av dess ringa storlek har det har även spekulerats i om det kan röra sig om en medeltida
kapellplats. Lämningen har av öborna kallats för ”Barnkyrkogården”, men det är omöjligt att avgöra om
begreppet har en faktisk bäring eller om det är det är en fantasi som genererats av inhägnadens nätta
dimensioner. Vid sidan av kapellet och ödekyrkogården, finns endast ytterligare en lämning registrerad på
Väderskär. Det är ett sjömärke, en murad båk (övrig kulturhistorisk lämning, L1957:4019).

Väderskär var troligen redan under medeltiden ett fiskeläge under Fågelviks gods. I den jordebok Göran
Eriksson på Fågelvik upprättade omkring 1500-talets mitt är Väderskär ett av sju namngivna fiskelägen
under godset. Från 1600-talets mitt fram till år 1731 utarrenderades ön till Söderköpings borgare. Enligt
uppgift var den obebodd då överenskommelsen ingicks, men i slutet av 1640-talet ska ett par
Söderköpingsfiskare ha bosatt sig permanent på Väderskär. Från denna tid kan man troligen räkna med
en bofast befolkning. En uppgift från 1830-talet anger att Väderskär först varit hamn för Eds sockens
skärkarlar, men att de utträngts ”... af främmande fiskare från Finland, hvilka från Norrköping och
Söderköping anländt och stannade öfver sommaren blott, men så småningom på allvar bosatte sig där.”
År 1731 återgick ön till Fågelvik för att senare överföras till Hornsberg.

På 1770-talet bodde fyra fiskarfamiljer om cirka 20 personer på Väderskär. I början av 1800-talet ökade
befolkningen till runt 100 invånare. Ön och fisket friköptes av öborna från 1870-talet. På 1880-talet var
fiskeläget Smålandskustens största med 14 bofasta familjer. Troligen fanns då sju lotter i ön, med två
familjer på vardera lotten - generalstabskartan från 1880- talet visar sju bebyggelsesymboler. 1900-talet
har för Väderskär, liksom för andra fiskelägen, inneburit en successiv avfolkning och en omställning till
sommarparadis. Ett par aktiva fiskare bor dock på ön större delen av året ännu år 2017. I början av 1980-
talet avstyckades tomter kring husen, men merparten av Väderskär utgör fortfarande en samfällighet.
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1945

 

Inga detaljerade historiska kartor tycks finnas över Väderskär. Den äldsta
kartan, frånsett generalstabens småskaliga karta från 1880-talet, är därför
1945 års ekonomiska karta, se utsnitt ovan till vänster. Som jämförelse syns
samma utsnitt ur 1978 års ekonomiska karta till höger. Antalet boningshus
på Väderskär hade ökat från fem år 1945 till tio år 1978. Sannolikt rörde det
sig främst om- och utbyggnader av tidigare ekonomibyggnader till bostäder.
Ett litet fritidshus hade också uppförts söder om den äldre bebyggelsen.
Inga fastighetsindelningar hade ännu gjorts på ön år 1978.

Vy över bebyggelsen kring Norra hamn på Väderskär år 1951. (Foto ur
Kalmar läns museums arkiv)

 

Kallelse till möten i Väderskärs kapell skedde med trumma. Trumman från
1600-talet användes ända in på 1900-talet och finns idag på Nordiska
museet. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv)
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Barnkyrkogården år 1951, då landskapet var betydligt öppnare än idag.
(Foto ur Kalmar läns museums arkiv)
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet utgör del av riksintresse H 94 Väderskär för kulturmiljövården. Riksintresset,

och även huvudområdets kärnområde, motiveras av den för ytterskärgårdens fiskelägen
karaktäristiska klungbyn med bebyggelse från 1700- och 1800-talen samt av Väderskärs
kapell från 1600-talet som är ett av ostkustens få skärgårdskapell. Enligt miljöbalken (MB 3
kap 6 §) skall riksintresset skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Väderskärs kapell har förklarats som byggnadsminne av länsstyrelsen och skyddas av
kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser
som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.

4. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

5. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
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bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

6. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

7. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

8. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Väderskärs fiskeläge
Loftahammars socken

Kärnområde Väderskär utgörs av öns bebyggelsecentrum kring Norra hamn och Skäruddskroken.
Kärnområdet ligger inom huvudområde Väderskär, vilket motsvarar kulturmiljövårdens riksintresseområde
H94 Väderskär.

Det gamla kapellet vid fiskeläget
”Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havsbandet”
– Psaltaren, 139 psalmen

Oavsett trosuppfattning är Psaltarens ord träffande på Väderskär med sin karga natur och sitt utsatta
läge. Känner du igen citatet? Astrid Lindgren använde sig av det i boken Vi på Saltkråkan.

Det är kapellet på ön som särskiljer Väderskär från andra skärgårdsöar. Man vet inte riktigt hur gammalt
det är, men tror att det som senast är byggt under 1600-talet. Den enkla, knuttimrade och rödmålade
byggnaden har invändigt en panel med måleri från 1740-talet. En teori är att panelen kommer från
Fogelviks herrgård och att den har flyttats till Väderskär på 1770-talet. Kapellet är byggnadsminne sedan
1980. Resten av öns bebyggelse ligger samlad vid Norra hamnen. På Väderskär har fisket varit den
viktigaste näringen. Något jordbruk har inte funnits - annat än små odlingslotter och några djur för
husbehov.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Ort uppkommen ur fiskerinäringen och med månghundraårig tradition som fiskeläge.

Klass 1

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Den brukade skärgården Bebyggelsen tydligt lokaliserad till småvikar/glon. Samtliga byggnader har koppling till
fisket, men båthus, sjöbodar, bryggor och garnställningar visar näringstraditionen på ett
direkt sätt.

Byggnadstraditionen
Traditionella boningshus som ryggåsstuga och flera enkelstugor. Typiska Tjust-
båtsen/båthus. Locklistpanel med spetsad ände på listerna typisk för Norra Tjust.
Byggnadsminnet Väderskärs kapell.

 

Den brukade skärgården

Kärnområde Väderskärs fiskeläge har ett mycket högt kulturhistoriskt värde i egenskap av ett av
Smålandskustens tydligaste fiskelägen. Tydligheten beror dels på det förhållandevis stora antalet
byggnader i själva läget, dels på att ön i sina övriga delar är sparsamt bebyggd och med en karg natur
som kommer av det utsatta läget i den yttersta skärgården. Sammantaget speglar miljön ännu flera
intressanta aspekter av de historiska levnadsbetingelserna i skärgården, även om många sentida
förändringar gjorts på enskilda byggnader.

År 2017 upprätthåller två aktiva fiskare ännu Väderskärs månghundraåriga näringstradition, vilket gör
fiskeläget till en levande kulturmiljö, i begreppets sanna mening.

Byggnadstraditionen

Det kulturhistoriska värdet av fiskelägets bebyggelse ligger till stor del i den övergripande strukturen där
husen ligger tydligt samlade, men oregelbundet grupperade kring de båda hamnarna i nordväst, med
boningshusen omgivna av mindre bodar och båthus. Flera av båthusen har i stora stycken fått behålla sin
historiska karaktär och lokala särprägel. De ligger på tjustmanér med gaveln mot sjön och med utkragat
tak över ena eller bägge långsidorna så att så kallade skunken bildas som skydd för båtarna. Vid sidan av
dem finns några få bodar och stenkällare med ett tydligt historiskt yttre. Många ekonomibyggnader –
sjöbodar, snickarbodar och fähus – har dock byggts om till bostadshus (sommarstugor, gäststugor). På
några av byggnaderna avspeglas detta bara i att nya och/eller större fönster satts in, men i flera fall har
husen förstorats kraftigt. Ombyggnaderna förtar i viss mån läsbarheten av den historiska strukturen.
Några av de äldre boningshusen är också utbyggda och förändrade. Dock märks ett par äldre bostadshus
vid Norra hamn (H2, H4) som genom sina exteriörer tydligt förmedlar en historisk upplevelse och insikt.
Även ”Edlunds stuga” (H1) är, trots sentida om- och utbyggnad, kulturhistoriskt mycket värdefull då den
utgör en typisk ryggåsstuga, en äldre typ av boningshus som sällan bevarats till idag. Bebyggelsen som
helhet hålls samman av den enhetliga färgsättningen och byggnadsmaterialen – nästan alla hus är
rödfärgade och har lertegeltak. Sett från sjön och på håll kan Väderskärs fiskeläge ge intryck av en
genuint historisk miljö.

Väderskärs kapell är registrerat som fornlämning L1957:217. Det ålderdomliga och välbevarade kapellet
ger Väderskär en särställning bland liknande miljöer, både historiskt sett och idag. Kapellet, i äldre tid
även kallat korumhuset (korum = kort gudstjänst), är förklarat för byggnadsminne. Där hölls gudstjänster
av fiskarna själva eller en präst från fastlandet. Huset fungerade också som samlings- och arkivlokal för
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Väderskär skärlag som omfattade fiskarna på Väderskär samt kringliggande öar. Man samlades till
stämma eller ting i kapellet för att behandla gemensamma frågor av rättslig eller ekonomisk art. Det är
inte klarlagt hur gammalt Väderskärs kapell är, men säkert är att det uppförts senast under 1600- talet.
Årtalet 1663 ska finnas inristat i timret, varför detta ofta nämns som byggnadsår, men någon källa uppger
att det byggts på annan plats redan på 1590-talet. Kapellet är en mycket enkel liten knuttimrad byggnad,
med vapenhus och långhus. Byggnaden var i äldre tid tjärad och hade ett brädtak. Troligen kläddes det
med rödfärgad/rödtjärad fasadpanel vid mitten av 1700-talet och fick tegeltak år 1813. Kapellet har en
mycket intressant, bemålad interiör. Väggarna täcks till största delen av en ditflyttad, återanvänd målad
panel med ett skolat måleri, vilket stilmässigt kontrasterar starkt mot takets naivistiska bygdemåleri. Det
enklare måleriet tillkom troligen 1740. Den flyttade panelen målades i början av 1700- talet och har
möjligen hämtats från Fogelviks herrgård på 1770-talet. Panelbrädorna är i några fall hopblandade eller
vända fel. 1924 genomfördes en genomgripande restaurering av kapellet. Kapellet
byggnadsminnesförklarades år 1980. Det ägs av öns samfällighet, men förvaltas av Svenska kyrkan
(Norra Tjusts pastorat).

Väderskärs kapell.

 

Väderskärs bebyggelse år 1951.
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Två foton som illustrerar kontinuiteten i, och förändringen av, Väderskärs
bebyggelse. Det övre fotot är taget år 1951, det nedre år 2017.
Byggnaderna på den norra sidan av Norra hamn är lika många, och de
flesta av dem troligen i grunden desamma, men ett par av
ekonomibyggnaderna har byggts ut kraftigt till (eller möjligen ersatts av)
bostadshus. Även det ursprungliga boningshuset, ”Edlunds stuga” (H1), har
byggts ut. Småbodarna har byggts om till gäststugor. Själva hamnen och
båthusen är sig mer lika.

 

Bebyggelsen på den södra sidan av Norra hamn.

Ovan och nedan: Motiv från Skäruddskroken, den aktiva fiskehamnen på
Väderskär.
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”Edlunds stuga” (H1), en ryggåsstuga av 1700-talstyp, är det äldsta
boningshuset på Väderskär. Idag dock kraftigt renoverat och utbyggt mot
norr (åt vänster i bilden).

 

De två boningshusen vid Skäruddskroken, varav det vänstra är den äldre
stugan (H5). Båda husen framtonar idag som moderna villor.
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Äldre boningshus (H4) med bevarad karaktär från sekelskiftet 1900,
uppförd omkring 1870 enl. ”Sveriges bebyggelse”.

 

Äldre boningshus (H2) med bevarad karaktär från sekelskiftet 1900, troligen
uppförd kring 1800-talets mitt.

Väderskärs kapell år 1951. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv)

 

Väderskärs kapell år 2017.
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Interiör från Väderskärs kapell. Vapenhuset.

 

Interiör från Väderskärs kapell.

Detalj av målningar i Väderskärs kapell.

 

Detalj av målningar i Väderskärs kapell.

Stenkällare till en av gårdarna (H2).

 

”Barnkyrkogården, fornlämning L1957:4089.
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Huvudområde Valstad
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0XOHiy.

Huvudområdet Valstad omfattar ett långsmalt område från Kvarngölen till sjön Maren. Säteriet
med den närmaste bebyggelsen samt Valstads kvarn utgör huvudområdets kärnområde.

I Verkebäcksvikens förlängning

Valstad ligger på den norra sidan av en djup dalgång mellan sjöarna Maren och Kvarngölen.
Den djupa dalgången är en förlängning av den stora Verkebäcksviken som skär djupt in i
Tjusts kustlandskap. Det är inte svårt att förstå att hela dalen en gång i tiden har varit en
vattenfylld förlängning av viken. Redan under bronsåldern för cirka 3000 år sedan gjorde
landhöjningen efter inlandsisens avsmältning att viken fick dra sig tillbaka. På dalgångens
norra sida, ligger gården Valstads bästa jordbruksmark. På dalgångens södra sida går
smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Hultsfred. Den här delen av spåret utgör den viktiga
förbindelselänken mellan Verkebäcks hamn och Ankarsrums bruk.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Valstad (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Valstad säteri ligger på kanten av en dalgång. Området ligger under högsta kustlinjen. När inlandsisen
smälte gick den djupa Verkebäcksviken ännu längre in i landet och såväl Maren som Kvarngölen är rester
av denna vattenled in i landet. När vattnet drog sig tillbaka lämnade den efter sig bördigt material i
dalgången mellan sjöarna. Här har Valstads säteri idag en stor del av sin jordbruksmark. Området är
fattigt på fornlämningar och inom huvudområdet finns inga registrerade lämningar. Den bördiga marken
gjorde dock att det här redan under medeltiden togs upp en gård. För gårdens historia redogörs närmare
under kärnområdesbeskrivningen.

Förutom själva säteriet omfattar huvudområdet också Valstad kvarn, för vilken redogörs närmare i
avsnittet kärnområde, och den smalspåriga järnväg som går genom byn. På 1860-talet växte tanken på
en järnväg fram. En av de pådrivande var ägaren till Ankarsrums bruk, brukspatron Alfred de Maré, som
såg fördelar med att kunna frakta råvaror och produkter till och från bruket på järnväg mellan detta och
Verkebäcks hamn. 1875 bildades ett bolag med syftet att bygga en smalspårig järnväg mellan Hultsfred
och Västervik. Fyra år senare, 1879, stod banan med stationsbyggnader och banvaktstugor klart. Valstad
blev en håll- och last och här uppfördes en banvaktstuga. Idag är smalspåret ett av Kalmar läns
byggnadsminnen. Banvaktstugan är dock riven sedan länge.

Valstad är idag framförallt en skogsgård. Jordbruket har historiskt varit viktigt för gården men idag är det
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skogen som utgör basen för verksamheten. De naturliga förutsättningarna gör att jordbruksmarken ligger
utspridd på fastigheten. Här finns inte det storskaliga jordbrukslandskap som ofta utmärker Tjusts
herrgårdsmiljöer. Typiskt för skogsbygdens herrgårdar är dock den stora förekomsten av torp på
fastigheten. Gårdens marker har skiftats vid storskifte 1805 och laga skifte 1915. Storskifte genomfördes i
Sverige 1749–1827, vartefter laga skifte istället infördes. Storskiftet på Valstad genomfördes alltså relativt
sent och laga skiftet, som i de flesta byar företogs under mitten av 1800-talet, mycket sent. Under 1900-
talet blir det genom de ekonomiska kartorna tydligt hur jordbrukets betydelse för gården stadigt har
minskat. Flera åkrar, såväl större som mindre, har tagits ur bruk och i flera fall istället planterats med
skog. Det gäller till exempel markerna norr om gårdsmiljön i anslutning till Trädgårdstorpet.

Utsnitt ur storskifteskartan från 1805 som visar vattenförbindelsen mellan
Qvarnsjö i nordväst och Maren i sydost. Norr om Maren syns gårdsläget.

 

Valstad hållplats med väntkur.

Vy över ett av Valstads få större sammanhängande åkerlandskap vid
Erikslund.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1943. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur ekonomiska kartan 1978. Vid säteriet är fortfarande en stor del av
odlingsmarken i bruk men vid Trädgårdstorpet i kartans nordöstra hörn har
åkermarken lagts igen. Jämför ekonomen från 1943 ovan. Källa:
Lantmäteriet
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Smalspåret (H30, 31 och 33) har förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen och
skyddas av kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns särskilda
skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden
den inte får ändras.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
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5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas. Vägen mellan Verkebäck och Svinnersbo är utpekad som
en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av Länsstyrelsen i
Kalmar län och Trafikverket.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.
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Kärnområde Totebo industrisamhälle
Gladhammars socken

Huvudområdet Valstad omfattar ett långsmalt område från Kvarngölen till sjön Maren. Säteriet med den
närmaste bebyggelsen samt Valstads kvarn utgör huvudområdets kärnområde.

Slående ankomst till Valstad
Vägen från Verkebäck till Valstad är en lång uppförsbacke. Det är inte svårt att föreställa sig hästdragna
vagnar eller oxkärror som stretar på i den tunga backen. När man kommer nära gården förstår man
verkligen att det är just från det här hållet man ska komma till Valstad! Vägen kantas av en allé av askar, i
dag tyvärr skadade av askskottsjuka, och i fonden ligger mangårdsbyggnaden. Innan man kommer fram
till gården, uppfattar man mangårdsbyggnaden som slutet av vägen men så är det inte. Vägen slingrar sig
vidare över till dalgångens södra sida och korsar smalspårsjärnvägen. Där ligger Valstads hållplats. När
järnvägen stod klar, kunde alltså besökare till gården även komma härifrån. Nära hållplatsen ligger
Valstad kvarn, byggd 1867. De välbevarade kvarnhusen vårdas och visas för intresserade.

   Tjustbygden

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Herrgårdsbygden En av Tjustbygdens många herrgårdsmiljöer med en lång historia.

Byggnadstraditionen
Herrgårdens mangårdsbyggnad är en av få herrgårdar i Tjust som är byggd av trä.
Smalspåret är ett av Kalmar läns byggnadsminnen.

Klass 3

©Lantmäteriet
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Herrgårdsbygden

Valstad är en av många herrgårdsmiljöer i Tjust. Gården är typisk för skogsbygdens lite mindre
herrgårdsanläggningar. Sedan gården omtalades för första gången i mitten av 1300-talet har man haft en
lång rad ägare som brukat gården och på olika sätt satt avtryck i dess historia.

Det första skriftliga belägget för gården är från 1361. Då uppträdde en man vid namn Öde i Valstad som
faste vid häradstinget. Enligt bokverket Det medeltida Sverige fanns ett frälsehemman som under olika
tidsepoker innehades av släkterna Bonde, Thott, Trolle, Posse, Gyllenstierna, Hammarskjöld med flera.
Från 1560 finns en redogörelse för hur stor gården är. Den har då åker till 6 tunnors utsäde och äng till 16
lass hö. Mulbetet är gott och det finns ollonskog till tre svin, en god sågkvarn samt gott fiskevatten med
braxen, ål, gädda, abborre och mört. Andelen åker och antalet hölass indikerar att detta varit en större
gård redan vid den här tiden.

I mitten av 1650-talet, före 1657, inrättades Valstads säteri av Benjamin Magnus Croneborg. Sonen med
samma namn ärvde gården. Familjen ekonomiska situation förefaller ha varit besvärlig med en ändlös rad
av pantsättningar av delar av jordinnehavet. Gården kommer därefter att byta ägare genom arv men
sällan genom arv från far till son eller dotter utan på slingrande vägar genom syskonbarn och kusiner.
Under 1700-talet byggs den huvudbyggnad som än idag utgör gårdens mangård. 1818 köpte
västerviksredaren Christian Tenger gården och innehade den fram till sin död 1859. Under hans tid, 1850,
byggdes den ladugårdsbyggnad som än idag finns på gården. Gården köptes därefter först av Albert
Pålsson och därefter av köpmannen Lars Larsson. På 1870-talet renoverades och moderniserades
huvudbyggnaden. Det gjordes även på 1950-talet. 1899 köptes gården av Carl och Ebert Lindström. Idag
ägs och drivs gården i privat ägo.

Byggnadstraditionen

Gårdsmiljön vid Valstad har pekats ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö på grund av den samlade
bebyggelsen med många byggnadstyper samt trädgård typiska för en herrgårdsmiljö. Även vägen från
öster, delvis kantad av allé av askar, som leder fram till huvudbyggnaden är en viktig del av
herrgårdsmiljön.

Mangårdsbyggnaden i nyklassicistisk stil uppfördes på 1700-talet och har genomgått en större
ombyggnad och modernisering på 1870-talet. Den strikt symmetriska fasaden är putsad och taket är
belagt med silvergrå plåt. Huvudbyggnaden flankeras av två mindre flyglar vilka båda har locklistpanel
målad i vitt och tak belagda med svart, tegelimiterande plåt. Av parkanläggningen som tidigare
omgärdade mangården finns idag mindre rester kvar i form av terrasseringar och gångsystem. På den
ekonomiska kartan från 1940-talet kan man se att det framför mangårdsbyggnaden funnits en
trädgårdsanläggning med gångar och fruktodlingar. Nordväst om mangårdsbyggnaden har ett litet
område troligen varit avsatt som park med gångar kantade av större träd. Den viktigaste och än idag
mest framträdande delen av parkanläggningen är den huvudgång som tillsammans den alléomgärdade
vägen från öster skapar en storslagen entré till gårdsmiljön. Vägen från Verkebäck och Böljerum sluttar
kraftigt uppåt mot Valstad med mangården i fonden. Allén upp mot gården består av hamlade askar.
Tyvärr är dessa svårt angripna av askskottsjukan.

Norr om vägen från Verkebäck ligger merparten av gårdens ekonomibyggnader. Enligt storskifteskartan
från 1805 var bebyggelsen vid den tiden samlad i en kvadrat med en större länga ut mot vägen och
mindre byggnader som utgjorde övriga sidor i kvadraten. Enligt Sveriges bebyggelse byggdes nya
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ekonomibyggnader på 1850-talet. De utgör idag istället tre större sammanbyggda längor i en hästskoform
vars öppning är vänd mot uppfartsvägen. Byggnaderna av trä är målade med röd slamfärg och taken är
belagda med svart, korrugerad plåt.

Söder om vägen ligger stall, vagnsbod och spannmålsmagasin, alla inrymda i en längre rödmålad
byggnad, även den med tak belagt med svart, korrugerad plåt. Vidare på samma sida utmed vägen ligger
en byggnad som tidigare fungerat som brygghus. Huset har en vitmålad locklistpanel och ett tegelrött tak
av tegelimiterande plåt.

En liten bit ifrån vägen, även detta på södra sidan, i rak linje västerut från huvudbyggnaden, ligger en
större byggnad i två våningar. Detta är en av gårdens bevarade arbetarbostäder. Fasaderna är klädda
med brädpanel målad med röd slamfärg, vita oljemålade snickerier och ett tak belagt med rött tvåkupigt
tegel.

Väster om gårdsanläggningen ligger Valstads kvarn. I den redogörelse för gården från 1560 som finns i
Det medeltida Sverige nämns en god sågkvarn. Enligt en historik anslagen vid kvarnen låg denna
anläggning i Granhulteån, ovanför Kvarngölen. Till det nuvarande läget flyttade man på 1700-talet. Den
större kvarnbyggnaden med tre våningar, vid det nya kvarnläget, byggdes 1867. Förutom kvarn fanns på
platsen även såg och spinneri.

Fram till 1923 ägde Valstad säteri kvarnen. Men då såldes den tillsammans med ett markstycke till
arrendatorn av Brunsö kvarn. Kvarnhjulet av trä, 7 meter i diameter, byttes 1941 ut mot en turbin från
Nydahls Turbinfabrik i Jönköping. Kvarnen drevs ända fram till 1970. Därefter förföll byggnaderna.
Omkring sekelskiftet 2000 övertog Västerviks museum kvarnen och 2001 gjordes en större renovering av
byggnaderna. Samtliga kvarnbyggnader är uppförda i trä och målade med röd slamfärg. Byggnaderna
står på en hög stenfot av huggen granit. Flera av fönstren och dörrarna har dekorativa foder målade med
vit oljefärg. Mot söder finns en bred gångbro in genom kvarnens huvudentré. På taken ligger enkupigt rött
lertegel.

Valstad säteri från öster.

 

Vägen mot Valstad kantad av hamlade askar och med det hästskoformade
ladugårdskomplexet till höger i bilden.
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Vy över ladugårdens ekonomibyggnader.

 

Det före detta stallet med vagnsbod och spannmålsmagasin.

Brygghuset.

 

Arbetarbostad som idag är uthyrt för boende.

Valstad kvarnmiljö.

 

Ingången till kvarnen med årtalet 1867 över dörren.
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Huvudområde Västerviks Stad
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/nDPr4.

Hela Västerviks stad med Piperskärr räknas som ett av kulturmiljöprogrammets
huvudområden. I denna text beskrivs huvudområdet stadsdelsvis. Huvudområdet har delats
in i 18 stadsdelar som beskrivs under huvudområdesbeskrivningen.

Efter huvudområdesbeskrivningen följer beskrivningar av de kulturhistoriska kärnområden
som identifierats i Västerviks stad. Kärnområdena har valts ut därför att de är större
sammanhängande områden med en till ålder och karaktär enhetlig miljö som är
kännetecknande för Västervik. Arbetets natur har medfört ett översiktligt angreppssätt och det
bör understrykas att många kulturhistoriskt värdefulla byggnader, strukturer och egenskaper
finns utanför kärnområdena, men då i mindre enhetliga sammanhang.

Den flyttade staden
Västervik är Kalmar läns näst största stad. Sedan medeltid har hamnstaden vid
Gamlebyviken varit områdets självklara centrum för handel, sjöfart och administration. Utmed
den långa infarten till staden reser man bakåt i tiden från de moderna ytterområdena med
handel och industrier till stadskärnans medeltida spår. Västervik har alltid vänt sig mot vattnet.
Idag finns stadens attraktivast områden utmed Gamlebyvikens stränder. Förr var det främst
handelshus, rederier och industrier som sökte sig till vattnet. Idag är det attraktiva
bostadsområden.

En stad är en stor och komplex miljö. För att kunna berätta om hur Västervik har vuxit fram

©Lantmäteriet
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har vi utgått ifrån stadens olika delar och berättar om hur och när de tillkommit. Därefter följer
beskrivningarna av de kärnområden som valts ut i Västervik.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Stadsbeskrivningar (link available only in online story)

Centrala Västervik (link available only in online story)
Malmarna-Södra förstaden (link available only in online story)
Marieborg-Stenhagen (link available only in online story)
Gertrudsvik (link available only in online story)
Västralund (link available only in online story)
Arabien-Peru (link available only in online story)
Jenny (link available only in online story)
Lidhem-Johannesdal (link available only in online story)
Brevik (link available only in online story)
Ludvigsdal-Örbäcken (link available only in online story)
Skogshaga-Amerika (link available only in online story)
Karstorp-Ludvigsborg (link available only in online story)
Kvännaren-Didrikslund (link available only in online story)
Södra Norrlandet (link available only in online story)
Piperskärr (link available only in online story)
Industihamnen (link available only in online story)
Karstorps industriområde (link available only in online story)
Norra industri- och handelsområdet (link available only in online story)

Skydd och riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden

Kärnområde Centrala Västervik (link available only in online story)
Kärnområde Jenny station (link available only in online story)
Kärnområde S:ta Gertruds sjukhus (link available only in online story)
Kärnområde Tannin–Södra förstaden (link available only in online story)
Kärnområde Kulbacken–Tändsticksvillorna (link available only in online
story)
Kärnområde Vitudden (link available only in online story)
Kärnområde Reginelund (link available only in online story)
Kärnområde Johannesdal (link available only in online story)
Kärnområde Långrevet (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Västerviks stad har legat på samma plats sedan Erik av Pommern på 1420-talet befallde att staden skulle
flyttas ut till Stegeholms borg vid Gamlebyvikens mynning från det ursprungliga läget vid Gamleby. ”Nya
Västervik” fick sina stadsprivilegier år 1433. Lokaliseringen av Gamleby, Västervik och Stegeholms
slottsruin är tydligt relaterade till Gamlebyvikens dalgång. Dalen har utgjort ett viktigt
kommunikationsstråk som kopplat samman landtransporter från inlandet med handelssjöfarten på
Östersjön redan under förhistorisk tid. Västerviks stad grundades av kungen för att kontrollera handeln,
Stegeholm för att säkra den. För att kunna förstå och uppleva stadens anor och äldsta historia är det
viktigt att värna de topografiska grunddragen och strandlinjerna kring Gamlebyvikens mynning.
Relationen och den visuella kontakten mellan stadskärnan med den medeltida kyrkan S:ta Gertrud och
Slottsholmen med Stegeholmsruinen är viktig. Likaså upplevelsen av de omgivande vattenrummen från
stadens centrala delar. Västerviks historiska centrum utgör riksintresseområde H 90; Västervik för
kulturmiljövården och sammanfaller i stora delar med kärnområde ”Centrala Västervik”, se beskrivning av
kärnområdet nedan.
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Utsnitt ur 1707 års karta över Västervik med ”alla däss innehafwande ägor
och lägenheter både till lands och watn”. Utsnittet visar stadens ägor,
frånsett dess öar som sträckte sig till och med Ljungskärsholmarna och
Spårö i öster. Borgarnas jordbruksmarker, som visas i något mörkare ton,
fanns kring själva staden, men framförallt längs Kvännarens dalgång.
Bebyggelsen utanför stadens staket begränsade sig till några få torpstugor i
anslutning till dessa marker. Den enda av jordbruksenheterna utanför
staden som vid tiden skulle kunna betecknas som en gård är det idag
försvunna Marnäs vid den lilla sjön Maren i väster. Den stora infarten gick
ungefär samma väg som idag, men närmast staden ser man dels den
förmodade medeltida infarten via Norreport, dels alléns raka infart till den
då ganska nybyggda Västerport.

 

Utsnitt ur 1858 års karta över Västervik. Kartan visar hur staden ännu i stort
sett hade samma utbredning som 150 år tidigare, med undantag för att två
nya stadsdelar lagts ut: Södra malmen och Östra malmen. Östermalm
måste ännu varit i det närmaste obebyggt. Men på stadsägorna fanns
många fler torp och gårdar, de flesta av dem med namn som lever kvar som
stadsdelsbeteckningar. Kartan är betydligt mer detaljerad än föregångaren
och visar hur stora infarten tidigare gjorde en ganska kraftig sväng söderut
mellan Didrikslund och Västralund. Norr om infarten bredde Stora Bråtens
karga och i stort sett obebyggda platå ut sig. Flera andra vägar kan kännas
igen idag som S:ta Gertruds väg, Breviksvägens östra del eller
Karstorpsvägen- Vassbäcksvägen.

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1944-1945. På knappt 90 år har stadens
bebyggda yta mångdubblats. Den gamla staden skiljer ut sig i ljusgrått.
Västralund, Stenhagen, Marieborg och Reginelund har en tät bebyggelse.
Mot sydost ligger ”Södra förstaden” och Ekdalenområdet, men
Johannesdalsområdet har ännu inte sett dagens ljus. Mot nordväst har
Peru och Brevik just börjat byggas ut i högre omfattning. Järnvägen löper
utmed Kvännaren, in till staden. Ett industrispår fortsätter vidare ut på
Lucerna och till pappersbruket i Örserum. Stadens stora
industriarbetsplatser avtecknar sig som svarta fläckar: tändsticksfabriken,
Tannin, Slipmaterial-Naxos och pappersbruket. Även Grantorpets Fabriks
AB, Bröderna Flink (kv. Stensågen), AB Spik och Strebelverken kan anas.
Den sedan många år uträtade Stora infartsvägen kan skönjas som ett ljust
streck över Ljungheden/Stora Bråten. I nordväst ses sjukhusområdet, som
en egen liten förstad.

 

Utdrag ur digitala fastighetskartan från år 2016. 70 år har förflutit sedan den
förgående kartan och stadens bebyggelse fyller nu i det närmaste ut de
gamla stadsägorna. Under 1900-talets andra hälft har stora områden tagits
i anspråk för bostadsbebyggelse. Med början kring 1950-talet har
Johannesdal och Brevik byggts ut. Kring 1970-talet har stora villaområden
tillkommit i Skogshaga och Amerika, samt i Kvännarenområdet, medan
Karstorp har bebyggts med flerfamiljshus. Kring 1990-talet har
bostadsbebyggelsen på Norrlandet förtätats, men framförallt har en
storskalig handels- och verksamhetsbebyggelse svällt ut över områdena
kring stadsinfarten.

Om Stegeholm, Gamleby och Västervik betraktas tillsammans med de rika fornlämningsmiljöerna kring
Gamlebyviken, framträder bilden av en bygd och ett maktcentrum med kontinuitet åtminstone sedan
bronsåldern (1 800–500 f. Kr). I väster gränsar huvudområdet till riksintresseområde H 91; Källsåker, som
även utgör ett av kulturmiljöprogrammets utpekade områden. De många fornlämningar från brons- och
järnåldern som finns inom riksintresseområdet påvisar en stark och långvarig befolkningskoncentration.
Den förhistoriska bygden sträckte sig dock utanför dagens riksintresseområde, bland annat till
sydsluttningen ned mot Kvännaren, där man i stadsdelarna Jenny och Kvännaren– Didrikslund finner
många förhistoriska boplatser och gravar. Utmed dalgången vid Kvännaren och vidare upp mot Källsåker
kan man genom boplatsernas lägen, ålder och karaktär följa hur landhöjningen förändrat
kulturlandskapet: från jakt- och fiskebaserade säsongsboplatser på öar i en ytterskärgård under äldre
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stenålder, via bronsålderns boskapsbaserade gårdar vid en allt grundare havsvik, fram till det utdikade
jordbruks- och beteslandskap med olikstora gårdar som fanns där innan villabebyggelsen. I detta område
har också merparten av de få (och även de största) arkeologiska undersökningarna av boplatser
genomförts i kommunen under senare år.

I 600 år har Västervik utgjort ett ekonomiskt och administrativt centrum i Tjusts härad eller dess sentida
motsvarighet Västerviks kommun, en av södra Sveriges ytmässigt största kommuner. Det historiska
Stegeholms län (ca 1350-1680) var långt större än så, vilket också gäller Kalmar läns norra landstings
område (1863-1970) där Västervik var huvudort. Västervik har varit den enda staden i ett vidsträckt
omland. Västerviksborna har ytterst alltid varit beroende av vad som skett i omlandet och av dem som
verkat där. Samtidigt har stadens invånare, på gott och ont, utövat ett starkt inflytande över hela det
regionala livet. I egenskap av regionalt centrum har Västerviks stad fortsatt att växa – när nya
verksamheter har etablerats och nya bostäder byggts har stadskroppen löpande utökats och förtätats.
Stadens särställning genom tiderna uttrycks idag inte bara genom dess tillväxt och täthet, utan även av
att där finns speciella byggnader och platser som saknar motsvarighet i omlandet. Synbart planerade och
medvetet gestaltade stadsrum, liksom byggnader som signalerar välstånd, auktoritet, kollektivitet
och/eller en utpräglad stilmedvetenhet har ett särskilt värde i stadens kulturmiljö.

Västerviks främsta historiska identitet är den som handelsplats och sjöfartsstad. Omlandets naturresurser,
skog och malm, har i förädlad form utgjort basen för stadens handel. Under medeltiden skeppades
troligen tjära och beck, samt animaliska produkter som smör, ost och hudar ut från Västervik. Från mitten
av 1600-talet och vidare under 1700- och 1800-talen blev sågade trävaror, stångjärn och kanoner
stommen i stadens export. Redan under 1500-talet byggdes otaliga skepp i Västervik sedan Gustav Vasa
låtit upprätta ett kronovarv på Slottsholmen. Varvets verksamhet expanderade i privat regi under 1600-
talet. Under 1700- och 1800-talen var skeppsbyggeri och rederinäring fortsatt mycket viktiga i stadens liv
och ekonomi. Handelsgårdar, redargårdar och skeppsvarv lades naturligt nog nära stadens hamnar och
stränder. Även de få större industrier som tillkom vid sidan av skeppsvarven under 1800-talet anlades i
strandlägen, ett förhållande som bestod då Västerviks verkliga industrialisering inleddes kring sekelskiftet
1900. Från denna tid började välbeställda stadsbor också uppföra sommarvillor på natursköna
strandtomter strax utanför staden. Ännu idag är strandnära bostadstomter eftertraktade och viktiga för
stadens attraktivitet. Trots att fraktfartens betydelse minskat, är vattenkontakten väsentlig för stadens
framtoning som sommar- och turistort och därmed även indirekt för den ännu betydelsefulla handeln.
Historiska miljöer som på olika sätt vittnar om kustlägets stora betydelse för staden är särskilt viktiga i
dess kulturmiljö, som äldre sommarvillor och sportstugor, eller hamnmiljöer i anslutning till historiska
handelsgårdar och industrier.

Att kusten varit Västerviks främsta tillgång kan utläsas av stadens läge och form. Den medeltida staden
låg med nära kontakt till Gamlebyviken och Skeppsbrofjärden. Grovt sett har staden sedan vuxit inifrån
och ut från den historiska stadskärnan, men inte centriskt utan framförallt utmed kustlinjen. Stadens
utbyggnadsförlopp, där nya årsringar av bostadsbebyggelse successivt tillkommit, är därför också lättare
att avläsa ”på längden” i den långsträckta stadskroppen. Studerar man bebyggelsen närmare märker man
dock snart att det finns många avvikelser i dessa årsringar. I de flesta stadsdelar ger sig en historisk
kärna till känna genom några äldre byggnader. Det kan vara mangårdsbyggnaderna till någon av de
många borgargårdar (malmgårdar) som anlades strax utanför staden under 1700- och 1800-talen, men
som under 1900-talet omgärdats av bebyggelse. Även om byggnaderna inte längre finns kvar så har de
flesta stadsdelar fått sina namn efter dessa gårdar. Grupper av äldre bostadshus som ligger insprängda i
uppenbart yngre stadsdelar kan också signalera att en äldre infartsväg mot staden gått där, eller att en av
stadens tidiga industrier legat i närheten. Genom att slå vakt om olika tiders planeringsideal och
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byggnadsstilar, kan man värna möjligheten för invånare och besökare att förstå stadens liv och utveckling
– vad Västervik varit och vad Västervik är.

963



Stadsbeskrivningar
I det följande beskrivs stadens genom sina stadsdelar utifrån den stadsdelsindelning som visas i kartan.

Centrala Västervik
Stadsdelsområdet Centrala Västervik omfattar dels 1700-talsstadens täta kvartersstad, dels det öppna
stadsrum med parker, allmännyttiga institutioner och äldre industrimark kring stadskärnan som framförallt
härrör från 1800-talets senare hälft. Hela denna del av staden utgör ett kärnområde och beskrivs under ”
Kärnområde Centrala Västervik”.
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Vy över Centrala Västervik.
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Malmarna-Södra förstaden
Stadsdelsområdet Malmarna–Södra förstaden omfattar tre områden söder om stadskärnan som fick en
samlad bebyggelse redan under 1800-talet: Södermalm, Östermalm och Södra förstaden. Malmarnas
norra delar har förts till ”Kärnområde Centrala Västervik” medan Södra förstaden utgör en del av ”
Kärnområde Tannin–Södra förstaden”, och beskrivs vidare under dessa rubriker.

Påkostade paradgator och arbetarbostäder
Stadsdelen Malmarna-Södra förstaden är kontrasternas område. Södra järnvägsgatan och Esplanaden,
båda i stadsdelen Malmen, utgjorde paradgator i den nya stadsdel som planerades i slutet av 1800-talet.
Utmed dessa gator och i de närmaste kvarter ligger eleganta bostadshus från sekelskiftet 1900. Här
bodde välmående handlare och tjänstemän. I Södra förstaden hade gator och kvarter vuxit fram utan
planläggning och husen var enkla träkåkar. Här bodde de som arbetade vid varv och fabriker utmed
vattnet. Kontrasterna i levnadsförhållandena var påtaglig i områdets olika delar.

Malmarnas norra begränsning går i järnvägen som öppnades 1879, samma år som Västerviks första
egentliga stadsplan fastslogs. Stadsdelsområdets norra ytterkant, med den norra delen av Esplanaden,
präglas av 1879 års plan och av den fasad av representativa bostads- och institutionsbyggnader som
byggdes där perioden cirka 1880-1930. Innanför detta prydliga yttre finner man en mer varierad
bebyggelse av både äldre och yngre datum. Där finns dels samma typ av resliga, men småskaliga
flerfamiljshus från decennierna kring sekelskiftet 1900 som i områdets norra kant. Men där finns även,
främst på Södermalm, ett antal tomter med äldre stugor som vittnar om de båda malmarnas höga ålder.
Södermalm var nämligen delvis bebyggt och räknades som en del av staden – inte som en förstad –
redan i början av 1800-talet. Södermalm reglerades omkring år 1850, ungefär samtidigt med att
Östermalm först stakades ut. Malmarnas strikta rutnätsplan går således till stor del tillbaks till 1800-talets
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mitt. Ett huvudgrepp i 1879 års stadsplan var att binda samman de båda malmarna genom att leda en
esplanad i området mellan dem.

På Södermalm avtecknar sig det sena 1800-talets stadsgräns mot malmgården Ludvigsborg ännu i
fastighetsgränser och genom åldersskillnaden i bebyggelsen på respektive sida. På Östermalm markeras
den gamla stadsgränsen av gatunamnet Södra Gränsgatan. I änden av gatan reser sig Kvarnberget, som
utgjorde en naturlig fortsättning av stadsgränsen. Öster och söder om Kvarnberget ligger Södra förstaden
som växte fram som en oreglerad utkantsbebyggelse i nära anslutning till varvs- och industriområdena
vid Skeppsbrofjärden under 1800-talets andra hälft. Området skiljer sig i karaktär från malmarna i flera
avseenden. Malmarna, som är ett relativt flackt område, lämpade sig väl för en ordnad byggnation med
rätvinkliga tomter och kvarter. I Södra förstaden finns större lutningar, framförallt vid en mindre höjd ned
mot Skeppsbrostranden. Tomterna togs upp efter hand där det passade, vilket gett stadsdelen ett mer
oregelbundet tomt- och kvartersmönster. Andelen äldre byggnader är hög både på malmarna och i Södra
förstaden, men i Södra förstaden saknas de resliga bostadsfastigheter och institutionsbyggnader som
finns på malmarna. Bebyggelsen i Södra förstaden är som helhet mer småskalig. Trots att många fasader
påverkats av sentida ändringar märks att de flesta hus varit klädda med träpanel, till skillnad från
malmarna där putsfasader varit, och är, förhärskande.

De västra delarna av Södermalm modifierades med 1927 års stadsplan. Planen ligger till grund för
kvartersmönstret i detta delområde, även om flera senare mindre stadsplaneändringar gjorts. Stadsdelen
domineras av småhus i funkisstil, uppförda omkring 1940-talet. Även i de södra delarna av Östermalm
finns en stor andel villor från 1930- och 1940-talen, både i 20- talsklassicistisk stil med typiskt brutet tak
och i den mer fyrkantiga funkisstilen. Många av dem har troligen uppförts som tvåfamiljsbostäder. Ställvis
på malmarna återfinns också flerfamiljshus uppförda kring mitten av 1900-talet. Inte minst gäller det i
området mot den södra delen av Esplanaden, där byggnaderna uppfördes i samband med att denna del
av paradgatan förverkligades cirka 70 år efter det att den först planlagts i 1879 års stadsplan. Fram tills
dess hade vägen ett betydligt enklare utförande.

Esplanaden, med stilenlig och stadsmässig bebyggelse, är ett av Västerviks
mest representativa och tydligast planlagda gaturum. Paradgatan som både
skiljer och förenar stadens båda malmar formades som idé i 1879 års
stadsplan.

 

En prydlig rad av husfasader kantar Fängelsetorget.
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Stadens gamla cellfängelse, invigt 1871, vid Fängelsetorget.

 

”Toboskolan” vid Esplanaden, uppfördes som privatbostad 1919.

Stuga, troligen från 1800-talets första hälft, samt före detta frikyrkokapell,
troligen uppfört omkring 1870, vid Kaptensgatan.

 

Välbevarade villor i 20-talsklacissistisk stil vid Tjustgatan på Östermalm.

Gamla vattentornet från 1905 och villa i funkisstil, ca 1940, vid Bergsgatan.

 

Liten funkisvilla, sannolikt från 1930-talet, vid Fredsgatan, Södermalm.
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Byggnad längst i väster på Södermalm, uppförd som
huvudtransformatorstation för Västerviks Elverk år 1930.

 

Södra förstaden kännetecknas av sin bebyggelse från slutet av 1800-talet
och det tidiga 1900-talet. Här tidstypiska frontespishus från omkring
sekelskiftet 1900 utmed Hagaholmsgatan.

Den småskaliga bebyggelsen utmed Södra Bangatan härrör sannolikt till
stor del från 1800-talets slut.

 

Boningshus vid Bergsgatan med fina bevarade originaldetaljer som ger
byggnaden en tydlig historisk karaktär, trots senare tiders byte av fönster,
dörr och tak. Tillbyggnad som på ett bra sätt underordnar sig huset.

Kulturhishistoriskt värdefullt gatuavsnitt vid Barnhusgatan med byggnader
främst uppförda kring sekelskiftet 1900, förlagda i gatuliv.
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Marieborg-Stenhagen
Marieborg och Stenhagen hör till de stadsnära områden som började bebyggas tidigt, dock utan att
bebyggelsen först blev så sammanhängande som i Södra förstaden. Stadsdelsområdet genomkorsas av
flera gamla vägar in mot staden och det var utmed dem som bebyggelsen växte fram under slutet av
1800-talet. Då 1927 års stadsplan upprättades var en ansenlig del av området redan bebyggt, men
planen ordnade upp gatunätet och tillförde ett par allmänna platser. Framförallt påverkade den
utformningen av stadsdelsområdets västra delar med en ny esplanad, Albert Tengers väg. Vid denna väg
finns ett påfallande inslag av villor från samma tid, men stadsdelsområdets bebyggelse är som helhet
åldersmässigt blandad. I utkanterna märks på flera ställen flerfamiljshus uppförda på 1950- och 1960-
talen, ibland tillkomna efter genomförda saneringsrivningar.

Då vid infarten
Staden växte fort kring sekelskiftet 1900. Behovet av nya bostäder var stort och vid infarten till staden
från väster växte områdena Marieborg och Stenhaga fram på egenhand. Det blev en blandad bebyggelse
av enkla villor och trädgårdar för odling. När områdena planlades på 1920-talet var de till stor del redan
bebyggda. Här fanns väderkvarn, handelsträdgård och stenhuggeri vars produkter såldes främst för
stadens behov. Den pampiga Marieborgsskolan byggdes 1913 i tidstypisk nationalromantisk stil och blev
skola för de nya områdenas barn.

Den sannolikt medeltida huvudinfarten till Västervik fanns länge kvar som gatusträckning genom
Marieborgsområdet, men byggdes delvis bort under slutet av 1900-talet. Delar av vägen finns bevarad i
stråket Maechelsgatan–Norrbackagatan och i anslutning till dessa gator finns en tydligt äldre bebyggelse,
från omkring sekelskiftet 1900. Detsamma gäller de centrala delarna av Stenhagen där Fridsborgsgatan
med sin bebyggelse utgör ett av de äldre gatuavsnitten. Gatan lades ut i slutet av 1800-talet i den steniga
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hage som kan förmodas ha gett namn åt stadsdelen. Även Folkparksvägen och Karstorpsvägen är
mycket gamla vägar, vilket märks i den höga andelen äldre byggnader utmed dessa vägar.

Allén tillkom som ny huvudinfart mot staden i samband med att stadskärnans nuvarande struktur
skapades, det vill säga i slutet av 1600-talet, och har kantats av träd åtminstone sedan mitten av 1800-
talet. Utmed Allén anlades några lantställen (malmgårdar) av Västerviksborgare redan på 1700-talet,
bland annat Marieborg. I slutet av 1800-talet tillkom några stenhuggerier, med behändig närhet till
kyrkogården, och i början av 1900-talet etablerades en handelsträdgård på den södra sidan.
Bebyggelsen kring Allén i detta avsnitt var därmed länge ganska löst sammansatt. Medan den norra
sidans bebyggelse förtätades kring 1930-talet och ännu speglar denna tid, kom handelsträdgårdens
område att förnyas först i slutet av 1900- och början av 2000-talet. En stor skillnad finns således idag i
bebyggelsens uttryck mellan Alléns båda sidor.

Holländska kvarn, uppförd 1858, är ett av stadens kulturhistoriska
landmärken vid den anrika Karstorpsvägen.

 

Byggnad i hörnet Rosenhillsvägen – Hantverkaregatan, uppförd 1910, men
tydligt präglad av en ombyggnad på 1950-talet.
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Hantverkaregatan 5, en av stadsdelsområdets mest välbevarade och
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

 

Albert Tengers väg tillkom med 1927 års stadsplan. Bebyggelsen präglas
av villor uppförda åren strax efter.

Marieborgsskolan, i tidstypisk nationalromantisk stil, ritades av
västervikssonen Gustaf de Frumerie och stod klar 1913.

 

Exempel på idag delvis ombyggda flerfamiljshus från omkring 1960 vid
Nedre Norrbackagatan.
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Gertrudsvik
Stadsdelsområdet Gertrudsvik omfattar före detta Sankta Gertruds sjukhusområde, det småhusområde
som för närvarande byggs sydost om sjukhuset, samt två grupper av småhus från åren kring 1980 i
stadsdelsområdets södra del. Sjukhusområdet utgör ett av kulturmiljöprogrammets kärnområden och
beskrivs under ”Kärnområde Sankta Gertruds sjukhus”.

Sjukhusområde i stadens utkant
En bra bit ifrån stadens centrum, utmed Gamlebyviken, anlades 1912 Sankta Gertruds sjukhus. Det var
en vårdinstitution för patienter med psykiska handikapp och sjukdomar. Verksamheten hade ett stort
upptagningsområde och skulle komma att göra Västervik känt. Sjukhustiden präglar området men ett
modernt fängelse och en ny, framväxande villabebyggelse håller på att omforma det gamla Gertrudsvik.
Sakta men säkert förtätas området mot sydost och staden växer ihop med sjukhusområdet.

Stadsdelsområdet Gertrudsvik ligger i Västerviks norra utkant, där ett mentalsjukhus anlades i ett
naturskönt läge mellan Gamlebyviken och den lilla sjön Maren år 1912. Sjukhusområdet präglas ännu av
anläggningstiden genom ett antal resliga institutionsbyggnader i omisskännlig jugendstil. Tidigare fanns
många fler liknande byggnader på området, men ett stort antal revs i samband med att sjukhuset
avvecklades på 1980-talet. Genom rivningarna har den axialt uppbyggda och strikt symmetriska ordning
som ursprungligen fanns på området otydliggjorts, men planen kan ännu anas i hur byggnader och gator
ligger ordnade kring den centrala parkanläggningen. Det före detta sjukhusområdet utvecklas för
närvarande till ett sjönära bostads- och verksamhetsområde, bland annat genom en omfattande
nybyggnation av villor och radhus på sjukhusområdets sydöstra delar, vilka tidigare till största del varit
obebyggda.
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Mentalsjukhuset låg länge som en egen liten ”stad”, isolerad från Västervik av det omfattande
skogsområdet på stadens norra allmänningsmarker. Under 1900-talet ryckte staden allt närmare genom
utbyggnaden av nya bostadsområden. Vid mitten av 1970-talet hade villabebyggelsen i sluttningarna ned
mot Gamlebyviken nått fram till sjukhusets område. Därmed sattes stopp för en fortsatt
bostadsutbyggnad utmed strandzonen, varefter den flackare skogsmarken söder om Norra vägen togs i
anspråk. 1977 upprättades en stadsplan som på tidstypiskt manér ledde in ett par förgrenade
återvändsgator i skogen, kring vilka villor och radhus byggdes de nästföljande åren. Merparten av
bebyggelsen uppfördes som gruppbyggda hus, men i mindre grupper om 5-10 villor av samma hustyp
eller några kortare radhuslängor som ligger tillsammans, vilket ger en variation åt området som helhet. I
vissa delar är 1980-talets lågt-och-tätt-ideal särskilt märkbart, med låga hus som ligger tätt tillsammans
vid bilfria gång- och cykelbanor eller gemensamma grönytor.

I anslutning till det gamla sjukhusområdets park finns främst äldre och
delvis ombyggda institutionsbyggnader, men även en nybyggd paviljong
med restaurang.

 

Före detta avdelning 17 nedre, en så kallad koloniavdelning för kvinnor, en
friare bostadsavdelning för pålitliga patienter som förväntades kunna
skrivas ut relativt snart.

Sjukhusets före detta huvudbyggnad, kallad ”Ettan” eller ”Klockhuset”

 

Allé av pelarekar.
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På 1960-talet fick ett par av avdelningarna helt platta tak, bland annat ”
Åttan” som idag fått en extra våning och ändrats till bostadshus.

 

Området är under utveckling med förtätning av småhus.

Nybyggda radhus i området.

 

Villor från cirka 1980 vid Idgatan.

Radhus från cirka 1980 vid Strömmingsgränd.
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Västralund
Stadsdelsområdet Västralund ligger söder om Allén, mellan Albert Tengers väg och Gamla vägen.
Området är relativt litet och består nästan uteslutande av villor.

Trädgårdsstad från 1910
Västralund var en av de gårdar som låg på infarten till Västervik. På 1910-talet avstyckades gårdens
marker som egnahemstomter. Egnahemsrörelsen syftade till att ge arbetare möjlighet att bygga ett eget
hus med tomt där man kunde odla för den egna försörjningen. Under 1910-talet och de närmaste
årtiondena tillkom en stor del av bebyggelsen i Västralund. Husen byggdes en bit in på tomterna.
Trädgårdarna ligger mot gatan och gör miljön lummig. Stadsdelar ordnade på det här sättet vid den här
tiden har kommit att kallas för trädgårdsstäder. I Västralund fortsatte man att bygga nytt fram till omkring
1970.

Västralundsområdet är lätt kuperat med de flackaste delarna i norr, mot Allén, där utbyggnaden av
egnahem först tog sin början på 1910-talet. I denna del har området en småskalig rutnätsplan som delvis
kan tillskrivas 1927 års stadsplan, men som förefaller ha påbörjats som en oreglerad avstyckning innan
dess. Västralund var namnet på en liten gård som låg vid Gamla vägen. Den utgjorde vid ingången av
1900-talet stadsdelsområdets enda bebyggelse tillsammans med en handfull övriga hus, främst utmed
Gamla vägen och Allén. År 1910 köptes gården av en byggmästare som lät stycka av och försälja stora
delar av gården som egnahemstomter.

Att döma av dagens bebyggelse intensifierades utbyggnaden kring 1920- och det tidiga 1930-talet.
Centralt i området, kring Västralundsgatorna och kring grönytan Västralundstorg, finns en sammanhållen
småskalig villabebyggelse från denna tid. Husens placering på tomterna är säregen och uppenbart styrd.
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Boningshusen ligger långt indragna från gatan, med uthus vid den inre tomtgränsen. Trädgårdarna ligger
därmed ut mot gatan och skapar ett grönt gaturum som kan tolkas som ett speciellt uttryck för tidens
rådande trädgårdsstadsideal.

Även utmed Albert Tengers väg finns ett antal hus från perioden cirka 1915 – 1935. Utmed Byggarlasses
väg ligger hus från 1940- och 1950-talet, en epok som dock är mindre företrädd i området som helhet. Då
är tiden omkring 1970-talet mer framträdande, framförallt genom ett par kortare bostadsgator som vid
denna tid lades ut i skogsmarken i områdets södra del. Den västra av dessa gator, Hasselvändan, hade
planlagts redan 1947, men tycks ha förverkligats först omkring 1970, att döma av den grupp av
ursprungligen sinsemellan identiska enplansvillor som omger gatan.

I Västralunds egnahemsområde utgör småskaligheten och de framträdande
trädgårdarna centrala kulturhistoriska värden.

 

Trädgårdarna ligger ut mot Första Västralundsgatan.

Uthusen, placerade i bakre tomtgränsen, gör ett viktigt inslag i kulturmiljön
vid Västralundsgatorna.

 

Kring Västralundstorg ligger flera hus som kan ha uppförts redan på 1910-
talet, eller det tidiga 1920-talet.
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1950-talsvilla i den sydöstra delen av stadsdelsområdet.

 

På 1970-talet förlängdes Västralund söderut, här korsningen Olvongatan –
Andra Västralundsgatan.
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Arabien-Peru
Stadsdelsområdet Arabien–Peru ligger norr om Västerviks centrala delar. Längst i söder finns
flerfamiljshus, men merparten av området utgörs av villabebyggelse. Det lågt belägna området just norr
om stadskärnan utgör stadsdelen Reginelund, som tillsamman med angränsande delar av Arabien bildar
”Kärnområde Reginelund” och beskrivs under den rubriken.

Funkisen erövrar landet
Arabien och Peru var två gårdar som låg nära varandra på sluttningen ner mot Gamlebyviken. Det här var
landet fram till mitten av 1930-talet. Äldre vägar och den branta sluttningen påverkade området gatubild
men bebyggelsen som uppfördes här från 1930-talet var toppmodern. Under ca 20 år uppfördes här villor
först i funkis och senare i 1940-talets folkhemsstil. Många av husen fick putsade fasader i ljusa kulörer
och med den grovt rivna struktur som kommit att kallas för Västerviksrevetering. Villor och flerfamiljshus
samsas i området.

Stadsdelsområdet Arabien–Peru sluttar kraftigt ned mot Gamlebyviken. I område närmast stranden
anlades malmgården Reginelund på en sjötomt redan på 1700-talet. På 1800-talet etablerades gårdarna
Arabien och Peru ett stycke upp i sluttningen och helt nära varandra. Gränsen mellan gårdarna gick i en
stenmur genom nuvarande kvarteret Hackan. Gränsen mot Breviks gård gick i Breviksvägen, som i delen
österut från Stora Trädgårdsgatan utgör en gammal vägsträckning från staden ut på Stora Bråtens
allmänningsmark.

Hela stadsdelsområdet var mycket lantligt fram till 1930-talet. Från en blygsam start kring 1920-talet då
enstaka villor och gatsträckningar byggdes, främst i Reginelund och vid Breviksvägens nedre del, kom
området att byggas ut kraftigt perioden cirka 1935-1955. Området utgör idag Västerviks främsta
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funkisområde, med en sammanhängande bebyggelse i denna stil. Här finns både den tidiga funkisen
med ”sockerbitar” byggda i 2 våningar med flacka valmade tak och den modifierade ”folkhemsfunkisen”
med byggnader i 1 – 1 1⁄2 plan med sadeltak. Många av tvåplansbyggnaderna är uppenbart byggda för
två hushåll. De flesta funkishus i området har fått behålla sina ljusa reveterade fasader, inte sällan med
den typiskt grovrivna yta som kännetecknar Västerviksfunkisen.

Stadsdelsområdets gatu- och kvartersmönster bär däremot inte funkisperiodens prägel, med sina
vanligen långsmalt rektangulära kvarter. Sannolikt har strukturen påverkats både av områdets topografi,
av tidigare vägar och äldre bebyggelse. Medan områdets centrala och norra delar tycks ha formats
genom ett antal planer tillkomna på 1930-talet, har de västra delarna formats av en större stadsplan gjord
år 1942. Trots att en ganska stor del av stadsdelsområdets södra del omfattades av 1927 års stadsplan,
kom planen kom främst att påverka några kvarter i Reginelundsområdet. Områdets södra delar fick
istället sin nuvarande utformning genom några mindre planer upprättade från mitten av 1950-talet till
mitten av 1960-talet. I denna del återfinns flerfamiljshus från samma period, byggda i tre våningar och löst
grupperade kring generösa gårdar.

Mangårdsbyggnaden vid Arabiens gård står ännu kvar vid Arabievägen
som en viktig markör av områdets historia.

 

En elegant, välbevarad och förmodat arkitektritad villa i tidig funkisstil vid
Sankta Gertruds väg.

Området kring Perugatans norra del bebyggdes redan från 1920- talet och
speglar med sina hus brytningstiden mellan klassicism och funktionalism.

 

Även vid Klarkullegatan och Odelmarksgatan finns många villor från 1920-
och 1930-talet, dock sällan så uttrycksfulla som den stora vita villan på
bilden.
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Tvåfamiljsvillor i funkisstil vid Tillbergsgatan.

 

Välbevarad villa i ”folkhemsfunkis” vid Trastgatan.

Flerfamiljshus från 1960-talet vid Perugatans södra del.

 

Flerfamiljshus från 1950-talet vid Ekbacksgatan, idag klädda med ett
senare tillkommet fasadmaterial.
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Jenny
Stadsdelsområdet Jenny omfattar villasamhället Jenny, samt landsbygdsområdet söder om detta med
Jenny järnvägsstation Jenny gård och Långhagens gård. Stationsmiljön utgör ett av
kulturmiljöprogrammet kärnområden och beskrivs under rubrik ”Kärnområde Jenny station”.

Samhälle vid vägen
Vid sjön Kvännarens nordöstra spets, mellan väg och järnväg, ligger Jenny. Länge var Jenny ett eget litet
samhälle men idag har bebyggelsen vuxit samman med Västerviks. Husen i samhället är stilmässigt från
tidigt 1900-tal till 1970-talet men de flesta är från 1940-talet. Nära Jenny ligger gott om fornlämningar från
bronsåldern och även vid samhället finns några registrerade boplatser och gravar. Man har alltså bott i
Jenny sedan ett par tusen år före Kristus.

Jenny har ännu karaktären av en egen liten förstad, trots att stadens urbant präglade miljöer krupit
alldeles in på knuten till det lilla villasamhället. Stora Infartvägens trafikled går väster och norr om
samhället. I öster skiljer bara ett smalt grönstråk mot Ljunghedens sentida verksamhetshallar och
uppställningsytor. Söderut, i sluttningarna ned mot sjön Kvännaren, finns dock ett småskaligt
odlingslandskap med sandiga åkermarker och skogsbevuxna bergsknallar. I dessa lantliga omgivningar
ligger Jenny station, anlagd på 1870-talet och med en miljö som ännu speglar denna tid. Här ligger även
Jenny och Långhagens gårdar, som båda har ett förflutet som torp kring år 1700, men där
mangårdsbyggnadernas exteriörer idag minner om tiden omkring 1920-talet.

Kvännaren hade under forntiden förbindelse med Östersjön som havsvik och utmed dalgången finns flera
registrerade, men sannolikt även en mängd okända, boplatser från framför allt sten- och bronsålder.
Miljön längs den forna havsviken var gynnsam för dåtidens människor och området har nyttjats både för
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tillfälliga jaktstationer i skärgårdsmiljö som för fasta boställen i form av små gårdar med odling och
boskapsskötsel vid den uppgrundande viken. En del av boplatserna har sannolikt redan försvunnit vid
villabebyggelsen expansion, men delar av boplatser från äldre stenålder till yngre järnålder har
undersökts på senare år och en mängd områden kvarligger i det orörda kulturlandskapet. På höjderna
kan man också finna betydligt senare lämningar: gamla stenbrott med brottytor och skrotstenshögar.
Brotten kan ha tagits upp under 1800-talet för stadens behov eller av någon av Västerviks många
stenhuggerifirmor.

Det lilla villasamhället Jenny ligger i stadsdelsområdets norra del, i anslutning till Rullstensvägen. Denna
väg anlades som en ny, uträtad infartsväg till Västervik i slutet av 1800-talet. Vid avfarten ned mot den
närbelägna Jenny station växte en husklunga fram under det tidiga 1900-talet. Den lilla gården
Johanneslund och fastigheten Jennylund låg på platsen redan vid sekelskiftet 1900 och under 1910-
1930-talen byggdes ett femtontal hus upp kring dem. Det är lätt att förstå att läget var fördelaktigt, inte
minst för den som drev rörelse av något slag. I Jenny fanns bland annat länge en handelsträdgård. Jenny
samhälle har fortlöpande utökats i måttlig takt genom hela 1900-talet och bland husen finns idag
representanter för snart sagt varje decennium av 1900-talet. Av dagens bebyggelse, där många hus är
uppförda i funkisstil, kan man dock ana en stark expansion under 1940-talet. År 1938 upprättades en
avstyckningsplan med närmare 150 tomter på stadsäga 29, vilken utgjorde en ansenlig del av ägorna till
Jenny gård. 1939 bildades Jenny Egnahemsförening. I slutet av 1950-talet, då orten omfattade ett 50-tal
hus, antogs en ny stadsplan som begränsade de vidlyftiga utbyggnadsplanerna. Under 1960-och 1970-
talen fick stadsdelen tillskott av ett par mindre grupper av gruppbyggda hus.

Långhagens gård.

 

Jenny gård.
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Ett sällsynt välbevarat funkishus vid Törnrosvägen-Vitsippevägen som
uppenbart inrymt en affär.

 

Ovarsamt renoverat funkishus.

Jenny kapell är enligt uppgift byggt 1933, men exteriören ger intryck av att
byggnaden till en del är äldre (borte delen).

 

Jenny stationshus, byggt cirka 1878, utgör en del av smalspårets
byggnadsminnesförklarade miljö.
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Lidhem-Johannesdal
Stadsdelsområdet Lidhem–Johannesdal, med Lidhem i väster och Johannesdal i öster, består till stor del
av villor och flerfamiljshus byggda kring 1900-talets mitt. I stadsdelsområdet ingår även stadsdelen
Ekdalen, mellan Lidhem och Johannesdal, med ett delvis äldre byggnadsbestånd. En del av Johannesdal
utgör kärnområde och beskrivs under ”Kärnområde Johannesdal”.

Bostäder för industriernas anställda
Västervik växte inte bara mot nordväst utan också mot söder. De stora industrierna och hamnen krävde
arbetskraft och söder om Malmarna och Södra förstaden växte bostadsområdena Lidhem och
Johannesdal fram. Här fanns både villor och flerfamiljshus. Åtminstone två av stadens större företag vide
den här tiden, AB Tannin och Electrolux, byggde bostäder för sina anställda i området. Den första
bebyggelsen tillkom redan i början av 1900-talet men det var under 1940-1950-talen som merparten av
området tillkom.

Repslagaregatan motsvarar den äldre väg ut från Västerviks stad omkring vilken Södra förstaden
byggdes ut under slutet av 1800-talet. Sedan vägen stött samman med vägen från malmarna (som
ungefär motsvarade nuvarande Esplanaden) fortsatte den i Fröjdhemsgatan ut mot Örserum. På sin väg
passerade den först Johannesdals gård som troligen skapades under 1800-talets andra hälft, därefter
den cirka hundra år äldre Johannesbergs gård. Den södra delen av stadsdelsområdet kallas därför ibland
Johannesberg. De båda gårdarna markeras av kvartersnamnen Johannesberg respektive Johannesdal
och i det senare kvarteret markeras gårdens läge ännu av grundlämningar och en stenkällare.

Stadsdelsområdets äldsta byggnader utgörs av bostadshus från omkring sekelskiftet 1900 som ligger
kring den äldre landsvägen och de gator som vid samma tid drogs ut från den: Hallströmsgatan och de
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båda Ekdalsgatorna. De uppfördes som en fortsatt utbyggnad av Södra förstaden, men med det egna
stadsdelsnamnet Ekdalen. Trots att byggnaderna genomgått många renoveringar och ombyggnader
signalerar de sin ålder genom form och tidstypiska detaljer som stengrunder, taktassar och
skorstenskrön, samt genom sina uthusbyggnader. Idag bildar de ett centralt stråk av äldre bebyggelse
genom stadsdelsområdet, omgärdat av bostadsbebyggelse framförallt från 1940- och 1950-talen. Denna
epok dominerar stadsdelsområdets byggnadsbestånd, även om det som helhet naturligtvis har en större
åldersspridning. Bland Lidhemsområdets flerfamiljshus och Ekdalens småhus finns ett starkt inslag av
den avskalade funkisstil som var rådande på 1940-talet, även om 1950-talets varmare och mer detaljrika
arkitektur även finns representerad. Johannesdalsområdet utmärks mer av den senare stilen.
Johannesdalområdet får också sin karaktär av tidstypiska företeelser som det lilla stadsdelscentrumet
kring Johannesdalsplan och den höga andelen gruppbyggda bostäder, det vill säga radhus och
sinsemellan lika villor.

Grunden till stadsdelsområdets gatu- och kvartersmönster härrör framförallt från en omfattande stadsplan
som gjordes för Ludvigsborg, Johannesberg m.fl områden år 1942, även om flera senare planer påverkat
bebyggelsen och delar av Lidhemsområdet formats redan av 1927 års stadsplan. I 1942 års plan ritades
bland annat en ny huvudled in som kunde förbinda stadens östra och västra delar: den idag relativt hårt
trafikerade Östersjövägen.

Sjömangatans villor.

 

Östra Ekdalsgatan med äldre, men delvis ovarsamt renoverad bebyggelse.
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Hus med ett tydligt historiskt uttryck och bibehållen panel- arkitektur från
tidigt 1900-tal, hörnet Östra Ekdalsgatan- Fröjdhemsgatan.

 

Lidhemsskolan i elegant funktionalistiskt utförande. Byggnaden har höga
originalvärden, trots att dess fönster delvis satts igen.

Där Esplanaden övergår i Idrottsgatan blir inslaget av hyreshus från 1940-
1950-talen påfallande. Flerfamiljshuset från det tidigt 1950-tal har
renoverats med respekt för byggnadens karaktär.

 

1940-talshus med affärslokal och fint bevarad karaktär vid Hallströmsgatan.

Gårdssidan av flerfamiljshusen vid Hallströmsgatan- Lysingsvägen.

987



Brevik
Stadsdelsområdet Brevik sträcker sig från Breviksvägen i söder till skogsridån mot Skogshaga i norr. Mot
väster avslutas området där Ljunghedens verksamhetsområde tar vid. Breviks bebyggelse består nästan
uteslutande av småhus, men där finns även några få flerfamiljshus, en skola och ett par stenindustrier.

Med spår av Breviks glasbruk
Norr om Arabien och Peru ligger stadsdelen Brevik. Här dominerar villabebyggelse men det finns också
flerfamiljshus. Området har sitt ursprung i den nu försvunna Breviks gård och i ett litet område med äldre
sommarvillor i norra delen av området. I området som helhet finns bebyggelse främst från 1940-talet till
1970-talet. Vid Örngatan ligger sex större byggnader som skiljer sig från bebyggelsen i övrigt. De
byggdes som arbetarkaserner för det glasbruk som startades i området år 1900. Bruket blev kortlivat,
redan 1904 lade man ner, men kasernerna finns kvar.

Breviks utbyggnadshistoria är inte helt enkel att utläsa av den fysiska miljön, men har i huvudsak gått från
öst mot väst med början i två historiska kärnor: dels den idag försvunna Breviks gård, dels ett litet område
med sommarvillor från det tidiga 1900-talet i stadsdelsområdets nordligaste del. Dessa äldre villor, med
namn som Villa Ideal och Villa Skog, ligger idag insprängda i den senare villabyggelsen som har sin
åldersmässiga tyngdpunkt kring 1950-talet.

Under stenålder utgjorde Brevik en del av en större ö i ett skärgårdslandskap. Här finns spår av
stenålderns boplatser bland annat vid området kring Königsmarksgatan-Tallgatan (L1956:9200). Både
S:ta Gertruds väg och Breviksvägen öster om Stora Trädgårdsgatan är mycket gamla vägar. Mellan dem
låg i äldre tid ett större gärde med åker- och ängsmarker som brukades av Västerviks borgare. I
anslutning till Breviksvägen fanns ett par små torpstugor redan vid ingången av 1700-talet, men någon
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gång under samma sekel togs en större del av gärdet i anspråk för anläggandet av Ulricelunds gård, som
vid mitten av 1800-talet ändrade namn till Breviks gård. Själva gården lades mot Gamlebyviken, vid S:ta
Gertruds väg. År 1900 anlades ett stort buteljglasbruk med två hyttor på gårdens ägor. Breviks glasbruk
fick dock läggas ned redan 1904. Idag finns ingen bruksbyggnad kvar, men vid Örngatan ligger de sex
arbetarkaserner som uppfördes av bruket. De två stenhuggerier som ännu ligger i strandzonen i samma
område, etablerades kring 1920-talet. Den äldre villabebyggelsen från1920-och 1930- talen utmed
Sjöviksgatan har troligen samband med denna verksamhet och hör till ett av stadsdelens äldre
bebyggelseskikt.

Vid mitten av 1940-talet upprättades planer för flera olika delar av stadsdelsområdet. Den sydöstra delen,
där troligen handelsträdgården Rosenlund då legat sedan sekelskiftet 1900, kom delvis att börja byggas
ut under 1940-talet. Denna del domineras idag ändå av 1950-talets gula tegelfasader, inte minst genom
Breviksskolan, som uppfördes 1954. Det gula teglet återkommer, men uppblandat med 1960-talets röda,
och ibland även vita, fasadsten i alla de enplansvillor med källare som utgör något av en stomme i
stadsdelsområdets bebyggelse. Denna typ av hus omringar nu de äldre sommarvillorna i norr. I den
sydvästra delen av stadsdelsområdet, som byggdes ut på i obebyggd mark kring den lilla ägan
Kristinelund, finns ett stort sammanhängande område med denna hustyp. Villaområdet i skogen väster
om Norra vägen tillkom på 1970-talet. På tidens vis byggdes där gruppvis uppförda 1 1⁄2-plansvillor utan
källare som har ett ovanligt, men för sin tillkomsttid likväl talande, utförande i det att bottenvåningarna
uppförts i betongelement vilka är synliga i byggnadernas fasader.

Där Breviks gård en gång låg, ligger idag ett litet radhusområde från 1960-
talet med välbevarad och tidstypisk arkitektur.

 

De sex stora glasbrukskasernerna vid Örngatan var i princip identiska. I
några fall har de fått behålla sin speciella snickeri- arkitektur, trots att
fasaderna bytts ut.
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På den motsatta sidan av Örngatan ligger villor från slutet av 1940-talet,
sannolikt ursprungligen med reveterade fasader, vilka senare klätts med
mexitegel och trä.

 

Ett av stadsdelsområdets två stenhuggerier.

Tidiga radhus vid Falkgatan, uppförda på 1940-talet. Radhusen kan
möjligen ha koppling till områdets stenhuggerier.

 

Trots Breviks varierade bebyggelse utgör enplansvillor i gult och rött tegel
själva sinnebilden av stadsdelsområdet.

Breviksskolan, uppförd i mitten av 1950-talet.

 

Ett av områdets få flerfamiljshus, uppfört i början-mitten av 1960-talet.

990



Typisk 1970-talsvilla vid Sillgatan, där de identiska villorna har fasader av
betongelement.
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Ludvigsdal-Örbäcken
Stadsdelsområdet Ludvigsdal–Örbäcken ligger i stadens södra utkant och består framförallt av villor och
radhus. Ett centralt grönstråk går i nord-sydlig riktning genom området och delar upp det i stadsdelen
Ludvigsdal i öster och stadsdelen Örbäcken i väster.

Från nationalromantik till mexitegel
Stadsdelen växte fram på gårdarna Lundvigsdal, Rineros och Örbäckens marker. Söder om den
nuvarande stadsdelen startades 1914 Västerviks pappersbruk. Några av områdets första bostäder
byggdes utmed Ludvigsdalsvägen som tjänstemannabostäder åt pappersbrukets anställda. De byggdes i
nationalromantisk stil med falu-röda paneler och vita snickerier. Pappersbruket fanns kvar till 1980-talet
och många av de anställda kom att bo i stadsdelen. Villor och radhus är den dominerande bostadstypen.
Från 1930-talets funkis fram till 1970-talets villor i vitt mexitegel har olika gatustråk och delar lagts till
stadsdelen.

Stadsdelsområdet Ludvigsdal–Örbäcken ligger på markerna till gårdarna Rineros, Ludvigsdal och
Örbäcken. En stor del av bebyggelsen har anlagts på före detta åkermark och området är som helhet
relativt flackt, men mellan husgrupperna ligger lövskogsbevuxna småhöjder och åkerholmar. Översiktligt
präglas området främst av den utbyggnad av villor och radhus i 1– 1 1⁄2 plan med källare som gjordes
omkring 1960-talet, där gruppvis uppförda villor och radhus utgör ett återkommande inslag. Centralt i
området finns dock en liten grupp av flerfamiljhus och en skola.

Vid närmare anblick har området en mer sammansatt historia och prägel. Längst i norr och längst i öster
finns äldre bebyggelse. I trakten kring Huldregatan ligger Rineros mangårdsbyggnad, samt en grupp av
hus byggda perioden cirka 1910-1935 vilka bildade en fortsättning söderut av Ekdalenområdet. Utmed
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Ludvigsdalsvägen finns även ett par ursprungliga tjänstemannabostäder till Västerviks pappersbruk i
tidstypisk nationalromantisk stil. Pappersbruket anlades år 1916, fick ett uppsving på 1930-talet och
stängdes 1980. Säkert har även flera av de funkishus som finns i området ut mot Ludvigsdalsvägen en
koppling till bruket. Denna väg är i själva verket en gammal väg från staden över de gamla stadsjordarna
och ut på Stadsnäset, idag Solbergsudde. Industrispåret ut till pappersbruket följer ännu vägen.

Utbyggnaden av stadsdelsområdet, som har skett från öster mot väster, kan följas i både stadsplan och
villor. Vid Ludvigsdalsvägen finns funktionalismens utdraget rektangulära kvarter bebyggda med villor av
funkissnitt, ursprungligen reveterade men idag inte sällan inklädda i andra fasadmaterial. Här finns också
villor i gult tegel, populärt under det sena 1950-talet. En stor del av området är uppbyggd kring ett friare
utformat gatunät. I Ludvigsdalsområdet är gatorna på 1960- talsmanér ännu sammankopplade, här ligger
1960-talsvillor i rött tegel med träpartier. I Örbäckenområdet märks 1970- talets förkärlek för lokalgator
formade i korta slingor och i detta område är inslaget av det vita mexiteglet påfallande.

Vy utmed Huldregatan i Ludvigsdal. Tegelvillor byggda omkring år 1960
dominerar området, men där finns även en del äldre bostadshus. Längst
bort i bild skjuter de brutna taken upp av ett par villor från cirka 1930.

 

Villor vid Ludvigsdalsvägen, uppförda som tjänstmannabostäder för
Västerviks pappersbruk, troligen 1916.

Detta lilla hus vid Hornsvägen, med höga originalvärden, uppfördes för
kyrkogårdens anställda.

 

Tvåfamiljshus i välbevarad funkisstil vid Sibyllegatan i Ludvigsdal.
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Bevarandevärd 1950-talsexteriör på villa vid Älvdansgatan i Ludvigsdal.

 

Ett av få hus i raden av gruppbyggda villor utmed Skogsråstigen i
Ludvigsdal som ännu har kvar sin exteriör i originalutförande från 1960-
talet.

Örbäcken präglas av det vita mexiteglet. Vid Rundsvängen ligger en grupp
identiska mexivillor av mondänare snitt från cirka 1970, med genomtänkt
och tidstypiska gestaltning.
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Skogshaga-Amerika
Stadsdelsområdet Skogshaga–Amerika omfattar bostadsområden i Västerviks norra delar, dels
stadsdelarna Skogshaga, Djurgården och Amerika med villor och radhus i området närmast
Gamlebyviken, dels det homogena området Långrevet med flerfamiljshus och radhus som ligger i
skogsmarken öster om Norra vägen. Det senare utgör ett av kulturmiljöprogrammets kärnområden och
beskrivs under rubriken ”Kärnområde Långrevet”.

Mellan staden och sjukhusområdet
Även denna stadsdel har sitt ursprung i gårdar för stadens borgare. De kallades Djurgården och
Nordamerika. På Djurgårdens marker startades 1927 ett stenhuggeri och kring den platsen finns än idag
en äldre villabebyggelse. Men det var egentligen först på 1960-talet som Skogshaga och Amerika växte
fram som en egen stadsdel. Stora delar upptas av villor men här finns också flerbostadshus bland annat i
det utpekade kärnområdet Långrevet.

Stadsdelsområdet bestod fram till år 1970 till övervägande del av skogsmark, men i den ganska branta
sluttningen närmast Gamlebyvikens strand fanns redan vid ingången av 1700-talet ett smalt bälte av
ängsmark. Där byggdes ett par borgargårdar upp, Djurgården och Nordamerika, som i början av 1800-
talet kom i samma ägares händer. Troligen ledde det till att gårdarna sammanslogs, så att Djurgården
utvecklades till en större enhet. I slutet av 1800-talet skapades en mindre gård, Florida, från torpet
Vaktarestugan som låg i skogsbrynet ett stycke upp i sluttningen. Den gamla stugan ligger ännu kvar vid
Floridagatan. Med anläggandet av S:ta Gertruds mentalsjukhus på 1910-talet förlängdes vägen till dessa
gårdar norröver, fram till sjukhuset. Kring 1920- talet började jordbruksdriften i området att avvecklas. Ett
stenhuggeri etablerades på Djurgårdens marker 1927, vilket säkert bidrog till att bostadshus började
uppföras i omgivningarna. En del äldre hus står ännu kvar, framförallt gäller det de större och mer
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påkostade villorna vid Gamlebyvikens strand.

På 1960-talet fanns totalt cirka 20 bostadshus i stadsdelsområdet och stenhuggeriet låg ännu kvar. Vid
denna tid gick det svenska bostadsbyggandet in i en mycket expansiv fas, genom det så kallade
miljonprogrammet som statuerade att en miljon bostäder skulle byggas i landet perioden 1965-1975.
Västerviks främsta svar på utmaningen var dels flerfamiljshusen i Karstorpsområdet, men också ett
omfattande småhusbyggande i Skogshaga, Djurgården och Amerika. Grunden för småhusbyggandet
lades genom två stora stadsplaner, beslutade 1970 respektive 1971. Med den första planen skapades en
ny matargata, Norra vägen, som förband Stora Trädgårdsgatan med vägen till mentalsjukhuset. Norr om
denna och vid S:ta Gertruds väg lades ett antal boendeparkeringar omkring vilka småhustomter
grupperades. I den andra planen försköts Norra vägens dragning en aning mot söder, till dagens situation
där gatan inte utgör en direkt förlängning av Stora Trädgårdsgatan utan ansluter självständigt till
Breviksvägen. Långrevet, det enhetliga området av flerbostadshus och radhus söder om Norra vägen,
projekterades parallellt med planarbetet och byggdes helt snart efter det att planen antagits.

Långrevet, med radhus och flerfamiljshus uppförda i början av 1970-talet,
utgör ett av kulturmiljöprogrammets kärnområden.

 

Villa som uppfördes på Djurgårdens gårdstomt på 1920-talet.
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Villa med sitt trädgårdshus ligger på mangårdsbyggnadens plats.

 

Trädgårdshus tillhörande villan i bilden ovan.

Radhus i Långrevet.

 

Långrevets flerfamiljshus.
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Enplansvillor från slutet av 1960-talet utmed Skogshagagatan.

 

Ett av områdets äldre hus, vid Skogshagagatan.

Radhus byggda i början av 1970-talet vid S:ta Gertruds väg.

 

1930-tal och 1970-tal vid Djurgårdsgatan.
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Karstorp-Ludvigsborg
Stadsdelsområdet Karstorp–Ludvigsborg utgörs av stadsdelen Ludvigsborg på den norra sidan av
Östersjövägen och stadsdelen Karstorp söder om samma väg. I området finns främst flerfamiljshus samt
institutionsbyggnader med tillhörande anläggningar. Till de senare hör flera idrottsplaner och Nya
kyrkogården.

Efterkrigstidens moderna stadsplanering
I stadens utkant byggdes 1913 ny kyrkogård och 1923 Bökensveds idrottsplats. På 1960-talet började
Karstorp och Ludvigsborg att på allvar bebyggas. Här växte Västerviks största flerbostadshusområde
fram i miljonprogrammets anda. I området hittar man flera av de karaktärsdrag som utmärker
stadsplaneringen vid den här tiden. Man ville gärna ha ”var sak för sig”. Biltrafiken skulle styras till större
stråk med mindre gator in till parkeringar. För att kunna bygga mycket och billigt byggde man delar av
området med samma typer av byggnader.

Ända fram till 1960-talet utgjordes en stor del av stadsdelsområdet av en obebyggd och förhållandevis
flack skogstrakt som i princip sträckte sig från Idrottsgatan i norr ned till Vassbäcksvägen-Hornsvägen i
söder. På åker och ängsmarken söder om skogsområdet anlades Västerviks nya kyrkogård år 1913.
Kyrkogården förstorades i omgångar åren 1920, 1932 och 1982. I stadsdelsområdets allra nordligaste
del, utmed Idrottsgatan fanns tidigare åkrar i anslutning till Ludvigsborgs gård. Där anlades Bökensveds
idrottsplats 1923. Även idrottsplatsen har utökats successivt. Dagens sportentrum med flera planer och
idrottshallar, har skapats under 1900-talets senare hälft. Skogsområdet mellan kyrkogården och
idrottsplatsen byggdes ut med bostäder under en koncentrerad period runt 1960-talet. Som helhet
exemplifierar stadsdelsområdet efterkrigstidens modernistiska stadsplaneideal, med tydlig
funktionszonering, trafikseparering samt ett repetitivt byggnadssätt.
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Den historiska kärnan i Ludvigsborg utgörs av malmgården med samma namn. Den ombyggda gamla
mangårdsbyggnaden utgör idag del av ett större område med kommunala vård- och omsorgsfunktioner.
Ludvigsborg har omfattats av flera större stadsplaner, med början redan i 1879 års plan. Trots detta kom
området att byggas ut först under 1960- och början av 1970-talet, främst med lägenhetslängor i 2-4
våningar. Genom ombyggnader och kompletteringsbebyggelse speglar delar av områdets byggnader
idag snarast det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet. År 1966 stadfästes den stadsplan för
Karstorpsområdet, söder om Östersjövägen, som format detta område. Under slutet av 1960-talet och
1970-talets början uppfördes flera grupper av trevånings flerfamiljshus, grupperade kring generösa
gårdar. I den norra delen av området byggdes ett sju våningar högt lamellhus med anslutande lågdel med
centrumfunktioner. Längst i söder uppfördes ett större radhusområde. Grönområdet närmast
Östersjövägen bebyggdes samtidigt med en ny gymnasieskola (1969) och en ny brandstation (ca 1977).
Även i denna del av stadsdelsområdet har byggnader och gårdar i hög grad omdanats tiden runt
sekelskiftet 2000. I områdets huvuddrag, som i trafikföringen och byggnadernas skala och gruppering, är
den ursprungliga tidsprägeln ändå omisskännlig.

Karstorp är Västerviks mesta flerfamiljshusområde, med trevåningshus
grupperade kring gårdar, som här vid Markörgatan.

 

Ludvigsborgs mangårdsbyggnad har kvar sin siluett, men är kraftigt
ombyggd och inrymmer idag kommunala funktioner.

En stor del av Ludvigsborgsområdet upptas av flerfamiljshus från 1960-
talet.

 

Punkthuset vid Sturegatan och hälsocentralen vid Esplanaden, båda med
stilrent modernistisk arkitektur, ger intryck av att vara uppförda cirka 1960
och kan ha en historisk koppling till varandra.
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När höghuset i Karstorp ändrades till äldreboende 1993, gjordes en stor
tillbyggnad på framsidan. Baksidan fick nya balkongfronter, men i övrigt fick
byggnaden behålla sin ursprungliga exteriör.

 

1970-talets förkärlek för ”långa serier” resulterade ofta i radhusbyggande,
som här i Karstorps radhusområde vid Hornsvägen, uppfört 1976.

Nya kyrkogården, invigd 1913. Begravningskapellet från 1915 skymtar
mellan tallarna. År 1982 uppfördes även ett större kapell, St Marias kapell.
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Kvännaren-Didrikslund
I Stadsdelsområdet Kvännaren–Didrikslund omfattar småhusområdena sydväst om Folkparksvägen i
sluttningarna ned mot sjön Kvännaren. Stadsdelsområdets bebyggelse utgörs i stort sett enbart av
bostäder, kompletterade med någon skola och förskola.

Bland fornlämningar och stenbrott
På sluttningen ner mot sjön Kvännaren finns gravar och boplatser från sten- och bronsåldern. Jorden har
brukats men här har också brutits sten till Västerviks stenindustri. Det dröjde till 1970-talet då staden
behövde ny mark för bostäder innan stadsdelens bostadsbebyggelse började byggas. Fram till 1990-talet
byggdes främst villor men också flerfamiljshus i 1-2 våningar.

Söder om Stora Infartsvägen–Allén sänker sig terrängen kraftigt ned mot sjön Kvännaren. En forntida
närvaro i området markeras av ett antal gravar från bronsåldern och/eller järnåldern. I sluttningarna har
även flera förhistoriska boplatser påträffats, framförallt från sten- och bronsåldern. Kvännaren var under
forntiden en del av Östersjön, först en fjärd och senare en genom landhöjningen allt grundare vik. Under
stenåldern nyttjades skärgårdsområdet för tillfälliga jaktstationer och sedan havsviken uppstått fanns här
små gårdar med odling och boskapsskötsel. En del boplatser har sannolikt försvunnit då villabebyggelsen
expanderade, men i det orörda kulturlandskapet kan man anta att det ännu finns kvarliggande
förhistoriska boplatser. Småkullar och branter med berg i dagen, en del av dem med gamla stenbrott,
bryter upp de mellanliggande sänkorna så att den åkermark som förr fanns i stadsdelsområdet bildade ett
utspritt och splittrat mönster. Ett större, men likafullt oregelbundet, område med sammanhängande
åkermark fanns närmast sjön och järnvägen. Det var här utbyggnaden av det annars topografiskt ganska
besvärliga området började på 1970-talet.
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År 1975 upprättades den omfattande stadsplan för ”områden vid Alviken, Lugnet, Västralund med mera
nordost om sjön Kvännaren” som med vissa justeringar, legat till grund för merparten av området. Planen
byggde på att en ny huvudled skapades, Folkparksvägen. Vägen, som tidigare slutat vid Folket park (på
slipskivefabrikens nuvarande område), förlängdes västerut till Lugnets gård och vidare norrut för att
anslutas till Stora Infartsvägen. Från denna matargata leddes lokalgator som korta återvändsgator eller
gatslingor. Under en femtonsårsperiod, fram till cirka 1990, byggdes den södra delen av
stadsdelsområdet ut. Utbyggnaden kan följas från 1970-talets mexitegelklädda 11⁄2-plansvillor i öster till
1980-talets panelklädda och verandaförsedda enplansvillor i väster. På Segersborgsgatans norra sida
ges exempel på 1990-talets återhållna träfasader i ljusa kulörer.

I den norra delen av stadsdelsområdet finns mindre grupper av bostadsrätter och hyresrätter i 1-2 plan,
uppförda under 1980- och 1990-talen. De möjliggjordes delvis genom en ny stadsplan år 1987 som även
tillförde ny tomtmark i områdets nordligaste, mer kuperade och bergiga del: Didrikslundsområdet, som
ännu är under utbyggnad. Genom detta område går en gång- och cykelstig som motsvarar den gamla
infartsvägen till Västervik. Här ligger Gåserums gård, med ålderdomliga och genuina byggnader. I det
övriga stadsdelsområdet finns enbart några få äldre bostadshus. De ligger spridda i villabebyggelsen och
ett par av dem är kraftigt förändrade.

Verandaförsedda enplansvillor från 1980-talet kännetecknar de sydvästra
delarna av Kvännarenområdet. Här en vy utmed Isgatan.

 

De östra delarna vittnar om utbyggnaden i slutet av 1970-talet. Här 1970-
talets typiska villamodell i 1 1⁄2 plan med gavelbalkong vid Fossilvägen.
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I de västra delarna av området dominerar 1980-talsvillor i ett plan med
entréverandor.

 

Den gamla bebyggelsen vid Gåserums gård är skyddad genom särskild
bestämmelse i detaljplanen.

Ingaborgsområdets låga gruppbebyggelse från 1990-talet.

 

I Didrikslundsområdet finns nyuppförda villor och ännu obebyggda
villatomter.

Ljungbergaskolan i Didrikslund stod färdig 2015.
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Södra Norrlandet
Stadsdelsområdet Södra Norrlandet utgörs av områdena mellan Gränsövägen och Skeppsbrofjärden.
Bebyggelsen består främst av villor, men i väster finns även några flerfamiljshus, museum, gästhamn och
koloniområde. I öster ligger ett småbåtsvarv. I stadsdelsområdet finns två kärnområden och de beskrivs
under ”Kärnområde Kulbacken- Tändsticksvillorna” samt ”Kärnområde Vitudden”.

En blandning av gammalt och nytt
Bebyggelsen på Södra Norrlandet är verkligen en blandning av olika stilar och typer av byggnader. Här
på norra sidan av Gamlebyviken har stadens två tändsticksfabriker legat. Av fabrikerna finns idag inte
många spår kvar men en del äldre bostadsbebyggelse i området är arbetarbostäder till de båda
fabrikerna. I områdets östra del finns påkostade sommarvillor från tidigt 1900-tal som utgör föregångarna
till den fritidshusbebyggelse som finns runt om i kommunen idag. Turismens inflytande i Västervik blir
också synligt genom Västerviks museum som funnits vid Kulbacken sedan 1920-talet. På det gamla
fabriksområden har ny villabebyggelse vuxit fram i slutet av 1900-talet och under 2000- talet. Villor och
flerfamiljshus i nyfunkisstil utgör tillsammans med en stor marina tydliga nya inslag i miljön.

Gränsövägen som utgör stadsdelsområdets norra gräns har i princip haft samma sträckning i åtminstone
200 år även om den rätats och byggts på. Detta frånsett en kortare sträcka längst i väster som troligen
tillkom i samband med att den nya, uträtade Norrlandsvägen byggdes på 1930-talet. Gränsövägen leder
genom ett omväxlande och lätt kuperat inägolandskap med öppna gräsmarker och lövskog, idag delvis
brukat som golfbana.

Stadsdelsområdet utgörs av två uddar som åtskiljs av Grantorpsviken. Området delar sig därmed naturligt
i en västlig och en östlig del. Centralt på båda uddarna finns höjder med hällmarker och skog. På krönen
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finns ett fåtal skadade bronsåldersrösen, samt möjliga stensättningar (förhistoriska gravar). Bebyggelsen
är främst koncentrerad till de smala strandområden som omger kullarna ut mot Skeppsbrofjärden.
Gatunätet är okomplicerat med några få långa vägar som följer terrängen kring kullarna, samt från dem
korta tvärgränder.

Den västra udden utgör del av den grusås som fortsätter söderut i Slottsholmen -Strömsholmen och
definierar Gamlebyvikens mynning. Här ligger Kulbacken, en höjd som sedan mitten av 1920-talet utgör
museiområde. På stranden nedanför Kulbacken hade Västerviks tändsticksfabrik sin verksamhet 1859–
1968. Fabriken blev en av stadens äldsta och mest långvariga storindustrier, men revs i början av 2000-
talet och har idag ersatts av flerfamiljshus och villor i nyfunktionalistisk stil. Intill det gamla fabriksområdet
finns dock två mindre områden med villor uppförda under 1900-talet första decennier, varav det södra har
en direkt koppling till fabriken.

Den östra udden är större och bebyggelsen är både mer omfattande och mer epokmässigt uppblandad,
vilket gör utbyggnadshistorien svårare att avläsa. Men i många avseenden har de båda uddarna en
parallell historia. 1898 etablerades en tändsticksfabrik även här, Grantorpets tändsticksfabrik. Fabrikens
produktionsinriktning ändrades omkring 1930 till karosserier. Den revs år 2007 och ersattes av villor. Vid
Grantorpet finns inte en lika tydligt samlad äldre bostadsbebyggelse. I anslutning till de många 1980- och
1990-talstalsvillor som omger det gamla fabriksområdet finns dock äldre hus som säkert kan ha samband
med fabriken. Öster om Grantorpet ligger Vitudden som ännu präglas av det tidiga 1900-talets burgna
sommarvillor på stora sjötomter. Där ligger även det ännu aktiva Vituddens varv, etablerat under 1900-
talets förra hälft, samt ett litet sportstugeområde ut mot Gränsö som kompletterats med villor under 2000-
talet.

Större villor från 1980- och 1990-talen präglar idag Södra Norrlandet.

 

Västerviks Museum. Framför museet, uppfört 1933 och tillbyggt 2004, ligger
den lilla Fågelstugan, en båtsmansstuga som flyttades till Kulbacken 1996.
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Västerviks tändsticksfabriks smedja, den enda bevarade industribyggnaden
på området, är idag restaurang. De flerfamiljshus i nyfunkisstil som
uppfördes på fabriksområdet på 2000-talet präglas av sina många
balkonger.

 

Tändsticksvillor i området kring Splintgatan, uppförda på 1910- 1920-talen.

Disponentbostad vid Västerviks tändsticksfabrik som efter nedläggningen
blev vårdhem och idag är kraftigt utbyggt till seniorboende med
bostadsrättslägenheter.

 

Grantorpets mangårdsbyggnad blev direktörsbostad för Grantorpets
tändsticksfabrik sedan den anlagts.
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Äldre bostadshusvid Grantorpsvägen i närheten av Grantorpets
tändsticksfabrik, troligen ursprungligen uppfört omkring sekelskiftet 1900
och med många fina bevarade detaljer. Gissningsvis senare utbyggt och
använt som sommarboende.

 

Ytterligare ett äldre, välbevarat bostadshus i Grantorpsfabrikens närhet,
detta vid Alphyddsvägen. Det vackert patinerade lertegeltaket är viktigt för
det historiska intrycket av byggnaden

Den komplettering av villor som gjorts kring Grantorpet i slutet av 1900-talet
domineras av stora villor med kompakta volymer och tunga, svarta
betongtegeltak.

 

Karosserivägens villor från 2000-talet.
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Sommarvilla från det tidiga 1900-talet vid Kanotvägen vid Vitudden.

 

Nyligen uppfört villaområde kring Kanalviksvägen i Vituddenområdet ut mot
Gränsö.
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Piperskärr
Stadsdelsområdet Piperskärr byggs upp av villa- och fritidshusområdet mellan Norrlandsvägen och
Gamlebyviken, av Lugnets fritidshusområde vid Gudingen, samt av omgivande landsbygd. Området är
ytmässigt omfattande, men till stor del glest bebyggt. Piperskärr ligger ett stycke från Västervik och har
utgjort ett eget litet samhälle. Säkert kan här tidigt ha funnits viss service, exempelvis speceriaffär. Idag
finns ett kapell, en skola och en plantskola i stadsdelsområdet.

Från lantlig idyll till gräddhylla
Lantligt med små gårdar och torp, det var Piperskärr fram till början av 1930-talet. Då byggdes
Norrlandsvägen och efterhand byggdes fler bostadshus och enstaka mindre verksamheter etablerade sig
utmed vägen. Blandningen av stilar är stor för utbyggnaden av området har pågått under hela 1900-talet.
Det var först på 2000-talet som utbyggnaden tog fart på allvar. I nordöstra delen ligger fritidshusområdet
Lugnet som bebyggdes med små sportstugor på 1950-1960-talet. De flesta av dessa stugor har under
senare år ersatts av större permanentboende.

Norrlandsvägen utgör en mycket gammal väg som förbundit markerna på det smala Norrlandet med
varandra, samt med Gamleby, Stegeholms slott och Västervik. Stuverum och Norrlandet hörde båda till
slottets godsmassa. När slottet föll gjordes Stuverum till ett militärt boställe som fick förfoga över
kronoparken Norrlandet. En god bit in på 1900-talet utgjorde smågårdar och några torpstugor i stort sett
den bebyggelse som fanns i Piperskärrsområdet, men med början från 1930- talet, då Norrlandsvägen
byggdes om, har mindre grupper av bostadshushus och enstaka verksamheter tillkommit successivt.
Stadsdelsområdets bebyggelse har idag en stor åldersmässig spridning. För närvarande håller områdets
förtätnings- och förvandlingsprocess en relativt hög takt. Flera nya mindre områden med småhustomter
har skapats och bebyggts i Piperskärr under 2000-talet.
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Landskapet i området har en tydlig topografisk ordning. Närmast Gamlebyviken reser sig en bergsrygg till
en brant klippstrand. Detta område byggdes ut med fritidshus vid mitten av 1900-talet, men har under
senare decennier i allt högre grad övergått till ett villaområde genom att sportstugorna byggts ut eller
ersatts av nya hus. Innanför bergsryggen går en dalsänka där områdets centrala väg, Norrlandsvägen,
löper. Den åker- och ängsmark som tidigare fanns här och som hörde till torpen, sedermera
smågårdarna, Rutsberg och Piperskärr har successivt tagit i anspråk för permanentbebyggelse från
1930-talet och fram till idag. Öster om dalsänkan välver sig en grusås, till största delen obebyggd och
med en del berg i dagen, som avslutas i Gudingens strand. I sluttningen ned mot Gudingen, avskilt från
övrig bebyggelse, ligger det lilla fritidshusområdet Lugnet med om- och utbyggda sportstugor från 1950-
och 1960-talen. När byggnadsplanen för området antogs år 1958 var en stor del av tomterna redan
bebyggda.

Äldre villor utmed gamla Norrlandsvägen, idag Gröndalsgatan.

 

Källstugan i Piperskärr. Privat foto från omkring sekelskiftet 1900.

Källstugan står kvar, men utbyggd till ett modernt villaboende.

 

Marieborgskyrkans (Equmeniakyrkans) sommarhem Rutsberg, troligen
uppfört som sommarhem på 1930-talet av Västerviks baptister, är en av
områdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

1011



Sommarhem och enkla sportstugor får idag dela strandlinjen med
nyuppförda större villor.

 

1950-tal i en villa vid Norrlandsvägen...

... och i flerfamiljshuset vid Rutsbergsgatan.

 

Gruppbyggda villor utmed Hagabergsgatan.

Lugnets fritidshusområde rymmer en brokig skara hus, sedan sportstugorna
byggts ut och fått nya färgsättningar.
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Industihamnen
Stadsdelsområdet Industrihamnen omfattar hamn- och verksamhetsområdena sydost om stadskärnan,
det vill säga väster om Lucernavägen, på och just söder om ön Lucerna, samt det före detta
Electroluxområdet. En mindre del av området, före detta Tanninfabrikens område, ingår i ett av
kulturmiljöprogrammets kärnområden, se ”Kärnområde Tannin–Södra förstaden”.

Från skeppsbyggeri till Electrolux
Havet i form av Gamlebyviken har varit grunden för många av de verksamheter som finns och har funnits
i Västervik. Sträckan söderut från stadens centrum blev från 1700-talet och framåt den naturliga nya
platsen när staden växte och nya verksamheter startades. Nära vattnet var en fördel för exportindustrier
och brandfarliga verksamheter. I området finns industrilokaler från olika tider och för olika verksamheter.
Några av de företag som funnits i området är Electrolux, garvämnesfabriken Tannin, backelitfabriken
Resinit och Västerviks glasbruk. Här finns också järnvägens bangård från 1879 med spår till olika delar
av fabriks- och hamnområdet.

Stadsdelsområdet består främst av flacka strandområden, delvis tillkomna genom utfyllnader. På Lucerna
finns en mer varierad topografi med skogsbevuxna bergsknallar, där berget ställvis sprängts bort för att
skapa plana arbets- och upplagsområden. Äldre stenbrott skall finnas på ön. Med undantag av några få
bostadsfastigheter närmast stadskärnan, består bebyggelsen av verksamhetslokaler av industriell
karaktär, många av dem byggda som stora hallar. I området finns även storskaliga anläggningar som
oljedepåns cisterner och reningsverkets bassänger.

Områdets lättfattliga grundstruktur, med Lucernavägen och järnvägens hamnspår som löper parallellt
utmed Skeppsbroviken och ut på Lucernaön, skapades i princip perioden 1900-1920. Funktionen som
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industri- och hamnområde går ytterst tillbaks ända till 1700-talet då stranden närmast stadskärnan togs i
anspråk för skeppsbyggeri. Från det att bangården år 1879 anlagts på repslagarbanorna söder om
skeppsvarvet, blev Skeppsbrostranden ett ypperligt läge för vidare industrietableringar. Flera större
industrier, med tillgång till både egna kajer och industrispår byggdes i området kring sekelskiftet 1900. År
1915 drogs spåren vidare till det nyanlagda pappersbruket vid Örserumsviken och ungefär samtidigt
drogs de ut på ön Lucena, där en ny djuphamnskaj kunde tas i bruk vid mitten av 1920-talet.
Stadsdelsområdet har sedan successivt tagit i anspråk för olika hamnrelaterade eller industriella
verksamheter under hela 1900-talet. Electroluxfabriken uppfördes i den södra delen av området i slutet av
1940-talet.

I egenskap av verksamhetsområde har förändringstakten i stadsdelsområdets bebyggelse varit hög. När
verksamheter ändrats, lagts ned eller flyttats har byggnader rivits och nya kommit i deras ställe. Den höga
förändringstakten har också inneburit att äldre byggnader om- och tillbyggts. Sammantaget gör det att
områdets bebyggelsehistoria i stora avsnitt är förhållandevis svåravläst. Byggnadsbeståndet har idag en
stor åldersmässig spridning och spänner från tidigt 1900-tal fram till idag.

Ön Lucerna med oljecisterner.

 

Garvämnesfabriken Tannins gamla byggnader vid Södra Varvsgatan, idag
Windys produktionsanläggning.

Verkstadsbyggnad i funkisstil, troligen ursprungligen uppförd för
bakelitfabriken Resinit.

 

Den gamla magasinsbyggnaden är troligen den sista bevarade av
Västerviks Glasbruks byggnader, efter nedläggningen 1919 övertagen av
annan verksamhet.

1014



Välbevarat 1920-talshus vid Stationsgatan.

 

Välbevarat 1920-talshus vid Stationsgatan med fina detaljer.

Electroluxfabriken byggdes upp vid mitten av 1940-talet vid Lysingsvägen,
vilken anlagts som nödhjälpsarbete i början av 1930-talet.

 

Electroluxfabriken byggdes upp vid mitten av 1940-talet vid Lysingsvägen,
vilken anlagts som nödhjälpsarbete i början av 1930-talet.
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Industribyggnad i enkelt, välgjort utförande från tidigt 1960-tal. Har hört till
ett slakteri.

 

Västerviks fjärrvärmeverk.
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Karstorps industriområde
Stadsdelsområdet Karstorps industriområde omfattar industriområdena söder om Albert Tengers väg och
väster om Vassbäcksvägen, motionsanläggningen vid Kartorps gård med anslutande skogsområde, samt
Nyhagens gård.

Gården Karstorp blev industriområde
Mangårdsbyggnaden till gården Karstorp finns kvar i anslutning till Karstorps motionscentrum. Men det är
inte längre någon lantlig idyll kring gården. I mitten av 1900-talet behövdes ny industrimark för den
växande staden och det var Karstorps och gården Nyhagens marker som togs i anspråk. AB Spik och
SlipNaxos var två av de större företagen som etablerade sig. Av dessa finns det sistnämnda kvar än idag
och tillverkar slipskivor. Områdets byggnader har byggts och byggts om alltefter verksamheternas
skiftande behov.

Stadsdelsområdets norra del utgörs framförallt av industri- och upplagsmark som är ganska glest
bebyggd. Industriområdet ligger på den mark som fram till 1900-talets mitt var Karstorps låglänta och
utdikade åkergärde. Nivåskillnaden är ännu markant mot Vassbäcksvägen som förr gick i kanten mot den
högre belägna skogsmarken och ledde förbi gården för att fortsätta söderut förbi Nyhagens gård och
vidare mot Vassbäck. Både Kartorps och Nyhagens gårdar finns ännu kvar. Karstorps gård är idag
ändrad till motions- och föreningsgård, med en om- och utbyggd mangårdsbyggnad. Nyhagens gård, som
ligger i stadsdelsområdets lantliga södra del, har ännu ett tydligt historiskt uttryck.

I norr ligger före detta AB Spiks tydligt äldre fabriksbyggnader som visar att industriområdet i denna del
har gamla anor. Byggnaderna är dock för närvarande rivningsaktuella. Spikfabriken startades på 1910-
talet, liksom den ännu aktiva slipskivefabriken norr om järnvägen. Den senare anläggningen har byggts ut

©Lantmäteriet

1017



i omgångar och på fastigheten finns idag ett kollage av byggnader från flera olika tidsepoker. När de båda
fabrikerna etablerades var området en mer sällan frekventerad utkant av staden, vid Karstorpsvägens
järnvägsövergång. Lokaliseringen av de två fabrikerna hör rimligen samman med möjligheten till egna
industrispår.

Troligen var närheten till järnvägen också ett tungt vägande skäl till att industriområdet utökades kraftigt
mot sydväst vid mitten av 1900-talet. Industribyggnadernas karaktär antyder en utbyggnad kring 1960.
Vid denna tid hade dock den svenska industrialiseringen dock gått in i sin mognadsfas, samtidigt som
landsvägstransporter tagit över en stor del av godstrafiken. Karstorps industriområde har aldrig blivit fullt
utbyggt. I den södra delen finns idag ett ”småmekarområde”, en småskalig bebyggelse främst relaterad
till motorhobby, samt en go-cartbana.

I Kartorps industriområde finns stora friytor och relativt få industribyggnader.
Mot Baumansgatan ligger ett antal mindre verkstadslokaler, troligen
uppförda vid slutet av 1950-talet.

 

Karstorps gård.

Nyhagens gård.

 

Tidigare tillhörde denna industribyggnad från 1960-talet vid Baumansgatan
företaget Moore Paragon, som bl.a. tillverkade blanketter. Idag är
byggnaden ändrad till företagshotell.
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AB Spiks fabrik med klassisk fabriksexteriör i rött tegel och ett talande läge
alldeles intill järnvägsspåren.

 

SlipNaxos, idag 3M, har byggt ut i många omgångar. Fabriken har ett högt
värde som en av stadens få kvarvarande äldre industrikomplex. Fabriken
har haft samma tillverkningsinriktning sedan starten 1913. Tornet med
klockan utgör ett landmärke i staden.

Väggrelief med grafiskt mönster av slipskivor vid SlipNaxos.
Kontorsbyggnaden är ursprunglig från 1913, men byggdes om på 1940-
talet.
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Norra industri- och handelsområdet
Stadsdelsområdet Norra industri- och handelsområdet är stort och långsträckt. Det omfattar dels de
utbyggda verksamhetsområdena söder och norr om Stora Infartsvägen–Allén, dels de glesare bebyggda
områdena vid Ljunghedens motorstadion, Målserums avfallsanläggning och Målserums gård.

Stora Bråten blev Västerviks entré från land
Få städer har vackra infarter. En stad kräver ett lite stökigt omland för olika funktioner som måste finnas
nära en stad men helst inte ska vara mitt i den. Infarten till Västervik är en mager ljunghed som längre
tillbaka i tiden kallades Stora Bråten. Under 1900-talet anlades utmed infartsvägen soptipp, grustag,
slakteri och stenhuggeri. Från mitten av 1900-talet växte småindustrier, verkstäder, bilhallar och
bensinmackar fram. Idag kantas Stora infartsvägen av speedwaybana, köpcentrum, bilverkstäder och
affärer.

Genom stadsdelsområdets sydligaste delar löper Stora Infartsvägen. Vägen har i alla tider haft ungefär
samma sträckning utmed Västervikslandets höjdrygg. Där Breviksrondellen ligger idag gjorde vägen fram
till slutet av 1800-talet en vid båge söderöver, så att den i princip följde gång- och cykelvägen genom
Didriklundsområdet och dess fortsättning i Gamla vägen. Norr om infartsvägen breder en flack platå ut sig
som sluttar svagt mot Gamlebyviken. Dessa magra marker med ljunghed och skog utgjorde i äldre tid
stadsallmänningen Stora Bråten, ett ofruktsamt område som aldrig kom att tas i anspråk för torp eller
gårdar i någon större omfattning. Nedanför Stora Bråten, mot dalgången i väster, ligger dock ännu
Målserums gård, skapad som malmgård från ett äldre torp ett stycke in på 1800-talet. Områdets västra
utkanter ingår i riksintresseområde H91 för kulturmiljövården och är mycket rika på fornlämningar som
gravfält, stensättningar och hällristningar.

©Lantmäteriet

1020



Den vidsträckta, men i stort sett obebyggda heden blev under 1900-talet platsen för Västerviks
avstjälpningsplats och grustag. Området har successivt bebyggts för industri och handel från 1900-talets
mitt, en utbyggnad som skett från staden och utåt. Under 1900-talets första hälft fanns ett slakthus och ett
par stenhuggerier närmast staden. Under 1950- och 1960- talet tillkom småindustrier, verkstäder, bilhallar
och bensinmackar på den norra sidan om infarten fram till Industrigatan. Nästa utbyggnadsetapp, kring
Timmergatan, gjordes på 1970-talet. Under 1980-talet började området väster om Breviksvägen att
bebyggas, liksom marken kring vattentornet, vilket uppförts redan 1958. Dessa båda områden har under
de senaste decennierna utvecklats till stadens externa köpcentra. Ett litet koloniområde från mitten av
1900-talet ligger idag insprängt bland de storskaliga handelshallarna. Söder om Breviksvägen uppfördes
några större institutionsbyggnader på 1990- och 2000-talen, bland dem Västerviks polishus, invigt 2006.

I Västerviks externa köpcentra kring Södra Infartsvägen och på
Ljungheden, finns moderna ”köplador” utan några större ansatser till
gestaltning.

 

Det gamla slakthuset, en av områdets äldsta byggnader, låg utanför staden
då det uppfördes i början av 1900-talet.

Tjust Mekanisk Verkstad har legat i samma lokaler sedan de nybyggdes
1963. Idag är byggnaden en av få i området längs Södra Infarten som
förmedlar sin och stadens historia.

 

Konservfabriken var ursprungligen KF:s slakteri, först uppfört 1948, men
senare tillbyggt i omgångar.
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Exempel på 1990-talstillbyggnad som fått moderisera de äldre
verkstadsbyggnaderna.

 

Målserums gård, med karaktär av 1800-talets mitt.

Vid Stora Trädgårdsgatan finns idag olika vård- och omsorgsfunktioner,
bland annat i denna stiliga institutionsbyggnad som uppfördes som
barnhem, troligen på 1940-talet.

 

På den gamla soptippen har en belvedere, en utsiktspaviljong, uppförts. I
förgrunden bilskrot.
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Skydd och riktlinjer
1. En del av huvudområdet utgörs av riksintresse H 90 Västervik för kulturmiljövården.

Riksintresset utgår från spåren av stadens utveckling från medeltiden fram till 1900-talet.
Några av dessa är St Gertrud medeltida kyrka, Stegeholms slott, den medeltida hamnen vid
Fiskartorget, 1600-talsstadens rutnätsplan, tomtsttruktur från olika tider, trästadsbebyggelse
från 1700-till 1900-talet samt det kommersiella centret kring Stora Torget från 1900- talets
början. Enligt miljöbalken (MB 3 kap 6 §) skall riksintresset skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturmiljön.

2. Övriga delar av huvudområdet huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som
säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt
på grund av naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder
som kan skada dessa värden.

3. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

4. Smalspårjärnvägen med kringliggande miljöer utgör byggnadsminne. Vid sidan om detta,
berörs 31 fastigheter inom huvudområdet av byggnadsminnesförklaringar vilka beslutats av
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länsstyrelsen, samtliga inom kärnområde Centrala Västervik (se karta under kärnområdet).
Byggnadsminnen skyddas av Kulturmiljölagen (KML 3 kap). För varje byggnadsminne finns
särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt de skall vårdas samt i vilka avseenden
de inte får ändras.

5. S:t Petri kyrka, S:ta Gertruds kyrka, S:t Andreas kapell, S:t Nikolai kapell, S:t Johannes kapell
och Jenny kapell med kyrkotomter, samt Västerviks gamla kyrkogård med S:t Markus
begravningskapell, liksom Västerviks nya kyrkogård med Gamla begravningskapellet och S:ta
Maria kapell skyddas av Kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas och underhållas så att
de inte förvanskas. S:t Petri kyrka, S:ta Gertruds kyrka, Gamla kyrkogården med kapell och de
äldre delarna av Nya kyrkogården med kapell får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
Skyddsstatus för Gertrudsviks begravningsplats är för närvarande oklar (frågan hanteras av
Länsstyrelsen i Östergötland).

6. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

7. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

8. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

9. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

10. Ett stort antal fastigheter inom kärnområde Centrala Västervik pekats som kulturhistoriskt
värdefulla i den bebyggelseinventering av stadskärnan som år 1990 gjordes av Kalmar läns
museum på uppdrag av stadsarkitektkontoret. För området kring Fiskaretorget gjorde
Länsmuseet en återinventering och förnyad bedömning år 2015.

11. I utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av kommunen, Länsstyrelsen,
Regionförbundet och Kalmar läns museum år 2009 utpekas flera industrimiljöer inom
huvudområdet som kulturhistoriskt intressanta: fabriksanläggningarna till Tannin, Electrolux
och SlipNaxos, Bröderna Flinks vagnsstallar i kvarteret Stensågen, samt Constan Nilssons
stenhuggeri Piperskärr.

12. Södra Järnvägsgatan–Strömsgatan samt dess fortsättning över Slottsholmen och vidare i
Norrlandsvägen är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”,
framtaget av Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.

13. Äldre vägsträckningar, och gatusträckningar som sammanfaller med sådana, bör värnas.

1024



Kärnområde Centrala Västervik
Västerviks stad

Centrala Västervik är ett ytmässigt omfattande kärnområde som dels bildas av den historiska
stadskärnans täta kvartersstad, dels av det öppna stadsrum med allmännyttiga institutioner, parker och
äldre industrimark som omkransar den äldre staden. På grund av kärnområdets omfattning och komplexa
kulturmiljö har beskrivningen av byggnadstraditionen delats in i fem delområden: Slottsholmen,
Stadskärnans centrala del med Strömsholmen, Stadskärnans nordvästra del, Stadskärnans sydöstra del,
samt 1800-talsstaden.

Kärnområdet är rikt på såväl historiska strukturer som enskilda anläggningar och byggnader med höga
kulturhistoriska värden. Västerviks stadskärna med sin välbevarade trähusbebyggelse från 1700- och
1800-talen är av nationellt intresse för kulturmiljövården och utgör riksintresseområde H90; Västervik. Då
man inom den historiska staden kan förväntas påträffa fysiska spår av stadens utveckling från medeltid
fram till 1900-tal under markytan, är hela området klassat som fornlämning L1956:9600.

Centrum med anor från 1400-talet
Västerviks äldsta historia är fortfarande närvarande i staden med synliga medeltida byggnader i form av
Sankta Gertruds kyrka och Stegeholms slottsruin, gatustråk som inte passar in i dagens rätvinkliga plan
och genom vetskapen om att äldre stadslager döljer sig under gator och hus. Men det mesta vi ser idag
av gator, torg och hus är den stad som utvecklats sedan 1700-talet och fram till idag. I Västerviks centrum
finns flera äldre byggnader som skyddas som byggnadsminnen. Tillsammans med närheten till vattnet, de
promenadvänliga gatorna, restauranger, caféer och butiker bidrar de till att Västervik blivit utsedd till årets
sommarstad.

Klass 1
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Städerna i Tjust     Industrins landskap

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Huvudsäte i Tjust

Läget vid vattnet och den ordnade stadsbebyggelsen. Många representativa offentliga
byggnader och anläggningar från medeltiden fram till det tidiga 1900-talet till exempel
slottsruinen, kyrkan, rådhuset, Cederflychtska huset, gamla läroverket (Ellen Key-
skolan), järnvägsstationen, stadsparken, gamla kyrkogården, fängelset.

Stadens årsringar Stadens äldsta årsringar. Medeltid, samt 1600-1800-tal.

Byggnadstraditionen

Traditionell stadsstruktur och stadsplan från 1600-talet. Timrade byggnader med lokala
särdrag (fasadtyper, tegeltak, detaljer, klassicerande drag-empire). Byggnader
formgivna av lokala arkitekter/byggmästare. Flera byggnader som är
byggnadsminnesmärkta.

Mötesplatser Staden som mötesplats för handel och service.

Sjöfart och kustnäringar
Hamnar/kajer med pollare med mera. Äldre magasinsbyggnader, handelsgårdar och
platsnamn.

Bruksorterna Järnbruken viktiga användare av järnvägen och hamnen. Delägare i järnvägen.

Huvudsäte i Tjust

Västervik har sedan 1400-talet, då staden övertog Gamlebys roll som huvudort vid Gamlebyviken, varit
centrum för makt och handel i norra Kalmar län.

Topografin i och kring Västerviks stadskärna visar tydligt de grundförutsättningar som gett upphov till och
format staden. Den breda vattenfronten med de två äldre hamnarna, Fiskarhamnen och Skeppsbron, har
varit avgörande för ortens utveckling. Samtidigt illustrerar de sjöfartens och handelns betydelse för
samhällsutveckling och stadsbildning ur ett mer allmängiltigt perspektiv. På samma sätt ger läget vid en
naturlig farledsspärr i en långsträckt Östersjövik inte bara perspektiv på stadens egen historia, det
illustrerar en större berättelse om samhällsorganisation, makt, krig, kommunikation och ekonomi.
Slottsholmen med den strategiskt belägna Stegeholms borgruin (L1955:863) utgör en självklar
utgångspunkt för berättelsen om Gamla och Nya Västerviks stad, men ger även generell kunskap om
medeltidens städer.

Vid sidan av ruinen utgör S:ta Gertruds kyrka stadens enda bevarade medeltida byggnadsverk ovan jord.
Kyrkan är en av två kyrkor inom Västerviks kommun med medeltida byggnadsdelar som fortfarande
fungerar som kyrkor (den andra är Törnsfalls kyrka). Få städer i Kalmar län kan uppvisa byggnader
och/eller stadslager från medeltiden. I Västervik ligger den medeltida historien främst dold under den
nuvarande bebyggelsen. Särskilt i den norra delen av stadskärnan samt kring Slottsholmen och
Strömsholmen bör man dock utgå från att det finns medeltida lämningar under mark och vatten.

Slottsruinen och S:ta Gertruds kyrka är de äldsta offentliga märkesbyggnaderna. Cederflychtska huset
och rådhuset representerar 1700-talets stad. De flesta märkesbyggnaderna uppfördes dock under 1800-
talets andra hälft och början av 1900-talet. De är uppförda i de för den tiden moderna nystilarna. De
påkostade byggnaderna och anläggningarna skulle visa upp den växande staden.

1026



Stadens årsringar

Västerviks stad har vuxit fram från medeltiden fram till idag. I de centrala delarna av staden finns spåren
av bebyggelse och olika stadsmässiga strukturer. De äldsta spåren är få och kräver en del förkunskap för
att avslöja sig. Längre fram i tiden blir stadens utvecklingsfaser tydligare och bättre bevarade. De olika
årsringarna formar tillsammans stadens historia. Utöver de synliga spåren finns också de stadslager som
ligger dolda under dagens bebyggelse.

Kunskapen om hur Västerviks gator och kvarter såg ut innan det nuvarande stadsplanemönstret
skapades är begränsad. Dagens stadsplan är resultatet av en reglering enligt renässansens strikta ideal
som genomfördes sedan staden ödelagts av krig och brand år 1677. Genom åren har det gjorts ett antal ”
titthål” i form av arkeologiska undersökningar i Västerviks historiska mark, inom fornlämningen
L1956:9600, men få medeltida spår har påträffats. Stora delar av centrumområdet har exploaterats utan
antikvarisk medverkan och antalet större undersökningsytor är få. I de många smala ledningsschakt som
övervakats finns dock ledtrådar till den tidiga stadens historia. Stengrunder, eller åtminstone delar därav,
som kan höra till någon form av byggnader har påträffats på ett 20-tal platser. Av dessa kan åtminstone
fyra, genom lämningarnas läge, möjligen härledas till den äldre stadsplanen. Vid en undersökning i
kvarteret Tryckaren mellan Storgatan och Fiskaregatan konstaterade man att den stenpackning och
stengrund som framkom låg diagonalt mot befintlig bebyggelse och således är äldre än år 1660-1670.
Fynd av renässanskakel intill en mindre stengrund i ett schakt i dagens gata (vilken?) vid kvarteret
Lejonet är ett annat exempel där fynden kan indikera att byggnadsresten är av senmedeltida ursprung.
Rester av äldre lämningar finns också fortfarande bevarade under eller intill de idag stående husen. Både
vid den gamla prästgården vid Västra Kyrkogatan och det gamla läroverket vid Östra kyrkogatan har
stenläggningar och ränndalar till gator eller gårdar framkommit som hör till ett äldre bebyggelseskede
invid S:ta Gertruds kyrka. Dessa förhöll sig naturligtvis till den kyrkogård som fanns här från kyrkans
uppförande. Den enda säkra dateringen från tiden före renässansplanen har framkommit inom kvarteret
Skonaren, mellan Jakobsgatan och Fabriksgatan, där fynd av mynt och en öltapp kunde datera en
byggnadsrest till tiden före stadsbranden år 1612.

I kvarteret Prosten, just väster om S:ta Gertrud kyrka, har delar av ett stadsdike och stadsstaket
framkommit som anlagts vid 1400-talets mitt, en gräns som i stort kan följas upp i sen tid. På 1700-talets
kartor syns stadsstaket och portar. Att skillnad fanns på ”inne och ute” visar inte minst det faktum att man
anlade en pestkyrkogård utanför staketet åren 1710- 1711 då nära 300 personer dog. Platsen kallades för
dödlyckan och är idag parkeringsplats vid Ellen Keyskolan (L1955:6526, fossil åker samt L1955:6525,
begravningsplats). I öster, Vid Strömsgatan, finns än idag ett kvartersnamn som vittnar om en medeltida
begravningsplats i form av ett kapell. Vid kvarteret Kapellet har tre skelettgravar påträffats, den första
redan under 1700-talet och de sista under tidigt 2000-tal, vilket visar att de historiska källorna talar
sanning om ett medeltida kapell i anslutning till Stegeholm. Trots dessa nedslag i den tidiga stadens
historia är det ändå mycket svårt att idag göra några större tolkningar av den äldre stadsplanen utifrån det
man hittills undersökt, men mer information finns att hämta när tillfälle för arkeologiska undersökningar
ges. Information som tillsammans med den från den tidigaste stadsbebyggelsen i Gamleby kan belysa
Västerviks stads framväxt och utveckling.

Det finns också fortfarande anomalier i den nuvarande stadsbildens strikta renässansplan som speglar
dessa äldre skeden. Nära S:ta Gertruds kyrka ligger S:ta Gertruds väg som antagits utgöra en rest av
den medeltida huvudgatan – en fortsättning av landsvägen mot Stockholm och Kalmar som ledde ned till
stadens torg och hamn i trakten av Fiskaretorget, för att fortsätta mot vindbron över till Stegeholm.
Fiskaretorget kan betraktas som stadens äldsta torg, med en trolig kontinuitet från medeltiden, även om
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större delen av dagens torgyta byggs upp av senare utfyllnader. I kransen av kvarter kring Fiskarhamnen
finns också spår av en ålderdomlig gatu- och tomtstruktur som går tillbaks på ett medeltida mönster, trots
att dagens tomter eller strandlinjer inte är medeltida i sig. Medeltidsstädernas tomter tilläts ofta gå ned
ända till vattnet där köpmännen hade sina bryggor, sjöbodar och varumagasin. Förutom vid hamnen hade
allmänheten endast tillträde till vattnet genom smala vattugränder mellan kvarteren. Från 1600-talet
strävade myndigheterna mot att få bort privata sjötomter till förmån för breda allmänna kajer, men i
Västervik kantades stränderna av långsmala sjötomter med bryggor och magasin ända in på 1900-talet.
Västervik är en av få städer i landet där sådana tomter bevarats. Den lätta skevhet som finns i stadens
rutnätsstruktur, med riktningar som skiljer sig något mellan den västra respektive östra delen av staden,
har troligen sin förklaring i att planen anpassats efter två bebyggelsekoncentrationer som fanns senast
från 1500-talets mitt. Den ena låg vid den inre hamnen och kyrkan, den andra söder om Strömmen, ut
mot Skeppsbrofjärden.

Stadskärnans miljö som den möter oss idag utgör ett förträffligt exempel på 1700-talets handels- och
hamnstad. Stadsstrukturen överensstämmer nästan till fullo med 1707 års stadskarta som baserades på
den stadsplan enligt renässansens ideal som upprättades 1678, året efter det att staden förstörts av den
dansk-holländska flottan. Det närmast rätvinkliga gatu- och kvartersmönstret, Storgatans centrala axel
som band samman stadens huvudentréer från land- respektive sjösidan, det vill säga Västerport och
Skeppsbron, samt det centrala Stora Torget är några av 1600-talsplanens mer framträdande och
tidstypiska drag. Den terränganpassning av rutnätsplanen som kan märkas indikerar dock att gator och
platser har, eller kan ha, en längre kontinuitet än till 1600-talet. Ett par tydliga exempel är S:ta Gertruds
kyrkogård/park som ligger på en höjdplatå och Strömsgatan som följer en markant åssträckning.
Strömsgatan, med dess förlängning norrut över Slottsholmen och Norrlandet utgör en utpekad värdefull
vägsträcka.

En bidragande orsak till att Västerviks renässansplan är så intakt är det anmärkningsvärda faktum att
stadskärnan inte drabbats av någon omfattande brand sedan 1677. Det har också medverkat till att en
kulturhistorisk värdefull trähusbebyggelse bevarats i stora delar av innerstaden. Västerviks stadskärna
utgör en av landets äldsta och bäst bevarade trästäder. Många hus kan dokumenteras från det tidiga
1700-talet. Strukturen och den äldre bebyggelsen bildar tillsammans en helhetsmiljö som ger inblick i en
mängd olika aspekter av 1700- och 1800-talens samhälle och stadsliv, både avseende Västervikstraktens
specifika historia och mer generellt. Det stora omvandlingstrycket till trots kan man i Västerviks innerstad
ännu uppleva många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsavsnitt som samverkar till en
helhetsmiljö som placerar staden i särklass i Sverige.

Riksintresseområde H 90 ingår i kärnområde ”Centrala Västervik”. Alla de företeelser som identifierats
som viktiga uttryck eller värdebärare för riksintresset är även viktiga för kärnområdets kulturmiljö.
Kärnområdet omfattar dock även delar som ligger utanför riksintresset. Det är företeelser som inte har
ansetts riksintressanta, men likväl har höga värden ur ett regionalt och lokalt kulturmiljöperspektiv.
Framförallt handlar det om det delområde strax utanför den historiska stadskärnan som i beskrivningen
nedan betecknas som ”1800-talsstaden”, som endast till en mindre del berörs av riksintresseområdet.
Detta delområde har en glesare, mer storskalig struktur jämfört med 1700-talsstaden och präglas av
publika miljöer med friliggande institutionsbyggnader och parker. Viktiga värdebärare för kärnområdet,
vilka inte ansetts centrala för riksintresset, är byggnader med offentliga funktioner och/eller framträdande
arkitektur, som har stor betydelse för stadsbilden och den regionala identiteten. Dessa återfinns i hög
utsträckning inom delområde ”1800-talsstaden”, men även på andra platser. Vidare lyfts även byggnader
med bevarad historisk karaktär, byggnader med regionala särdrag och stadens detaljer, som äldre
byggnadsdelar och markbeläggningar, fram som viktiga för kärnområdets kulturmiljö.
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Byggnadstradition

Stadsbebyggelsen i Västerviks stad visar olika tiders och stilars typiska drag men här finns också en del
lokalt präglade drag i bebyggelsen. Kärnområdet Västerviks stad omfattar ett skiftande byggnadsbestånd.
För att underlätta förståelsen ges här inledningsvis en kort sammanställning av generella drag i områdets
bebyggelse. Efter kulturmiljöprofilens beskrivningar följer redogörelser för bebyggelsen i olika delar av
kärnområdet.

Från tiden före 1700-talet finns få byggnader bevarade. Större sammanhängande avsnitt av äldre
trähusbebyggelse finns framförallt i de nordvästra och sydöstra delarna av stadskärnan, trots att dessa
stadsområden inte undgått efterkrigstidens rivningar och stadsförnyelse. Gårdarna i dessa områden var
redan under 1700-talet mindre än de i stadens mer centrala delar – en social zonering som ännu kan
avläsas av bebyggelsemassans täthet och skala. På de smala tomterna vänder husen ofta gaveln mot
gatan.

Genom byggnadstraditionen och bestämmelserna i 1830 års byggnadsordning är den äldre
stadsbebyggelsen förhållandevis enhetlig och formmässigt återhållen. Många av husen byggdes om och
moderniserades under 1800-talet. Fasaderna fick panel eller puts samt sparsmakade stenimiterande
trädetaljer som takgesimser och hörnpilastrar. På de äldre husen finns element som är typiska för den
regionala byggnadstraditionen som fasader klädda med breda lockpaneler och foderlösa fönster.
Bestämmelserna i 1800-talets byggnadsordning avspeglas bland annat genom det förhållandevis stora
antalet reveterade hus.

Under det tidiga 1900-talet försågs de lite större gårdarna ofta med frontespiser som gav dem ett mer
resligt yttre. De mer storskaliga nybyggnationer som tillkom vid samma tid fick mer iögonfallande
utformning enligt den rådande epokens stilideal, ibland tolkade av regionalt tongivande byggmästare och
arkitekter. Flera av dessa uttrycksfulla byggnader utgör idag landmärken i stadsbilden, intimt förknippade
med stadens identitet.

Trots att innergårdarnas bebyggelse glesats ut under 1900-talet, kan man på många av dem uppleva täta
och tydligt historiska stadsmiljöer. Även i stadens mest centrala delar finns många bevarade hus och
gårdar från 1700- och 1800-talen, men i denna stadens kommersiella kärna har förändringstrycket varit
högre. Det märks i viss mån genom att de äldre husen successivt moderniserats och byggts om, men
framförallt genom att mer storskaliga byggnader fått ersätta den småskaliga äldre bebyggelsen under
1900-talet. Två perioder av stadförnyelse och ekonomiskt uppsving märks särskilt: tiden kring sekelskiftet
1900 och perioden cirka 1960-1980.

Inom hela kärnområdet finns flera byggnadsminnen vilka är skyddade. Dessa är: Cederflychtska
fattighuset (Västra kyrkogatan/Hospitalsgatan), Maechelska huset (Skolgatan/Hamngatan), Kv Gäddan 1
(Hamngatan/Fabriksgatan), Aspagården (Fabriksgatan 15/Västra Kyrkogatan), Rådhuset (Stora Torget),
Jernska gården (Strömgatan/Nygatan), Norénska gården (Hamngatan/Jakobsgatan), Grönlunds gård
(Hamngatan 14), Goldkuhlska huset (Hammargatan/Rådhusgatan), Kv Smugglaren 1
(Strömgatan/Storgatan/Smugglargränd), Prästgården (Västra Kyrkogatan 18), Enanderska huset
(Storgatan 23), Loftbodarna (Fabriksgatan 2), Kv Skonaren 1 (Hamngatan 18/Fabriksgatan), Västerviks
före detta sparbank (Kvarngatan 31), Västerviks station, Stadsägan 1261 (Fabriksgatan 13),
Båtsmansstugorna (Båtsmansgränd 1-11) samt Kollbergska gården (Hamngatan 13)

Sjöfart och kustnäringar
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Den nära kontakt med vattnet är avgörande för bygget av Slottsholmen och stadens etablering. Staden
var när den byggdes beroende av vattnet och stadens struktur kom långt fram i tiden att till stor del styras
av och anpassas efter vattnet. Spåren av hur sjöfart och kustnäringar satt sina spår i staden är påtagliga.
I de centrala delarna handlar det om de stora handelshusens tomter som än idag är avläsbara i
strandlinjen, bevarade magasinsbyggnader och gator och gränder som löper ner till vattnet i de äldsta
delarna av staden. Den ursprungliga hamnmiljön har omformats med tiden och den miljö vi ser idag
skapades under 1800-talet då de stora stenhusen byggdes för att bilda front mot vattnet. Från denna tider
är de stensatta strandlinjerna och kajerna.

Mötesplatser

Västerviks har sedan staden grundades varit en mötesplats för människor i norra Kalmar län. Hit har
makten koncentrerats men också handel och service av olika slag. Människor har flyttat till staden för
arbete och utbildning.

Utblick från Strömsholmen mot Slottsholmen med Stegeholmsruinen

Bruksorterna

Järnvägen bekostades bland annat av de stora järnbruken som fanns i Västerviks inland. Västervik var
också en av utskeppningshamnarna för inlandets industrier.

Stadskärnan
Kartan visar de ungefärliga gränserna för de delområden av stadskärnan som beskrivs i texten.
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Kartan visar de ungefärliga gränserna för de delområden av stadskärnan
som beskrivs i texten.

Slottsholmen

Slottsholmen med Stegeholmsruinen har en särställning i Västerviks kulturmiljö. De är stadens
ursprungliga lokaliseringsfaktor och representerar den övermakt vars vilja och beslut stadens borgare
varit beroende av. Efter att Västerviks stad börjat arrendera Slottsholmen från Kronan från mitten av
1700-talet blev den under drygt ett sekel ett varvs-, upplags- och arbetsområde. Sedan Slottsholmen
övertogs av staden och Slottsholmssparken anlades på 1880-talet har holmen varit en plats för rekreation
och förnöjelse. Dess kulturmiljö kan därför delvis kopplas samman med de miljöer som finns inom
delområde ”1800-talsstaden”, se denna rubrik. Ruinen har vårdats som ett historiskt minnesmärke. Den
utgör parkmiljöns kärna och har sedan mitten av 1960-talet fungerat som konsertlokal för den årligen
återkommande VisFestivalen. År 2016 omgestaltades Slottsholmen. En ny storskalig anläggning med
bostäder, restaurang, konferenslokaler med mera byggdes på samma plats där två tidigare generationer
restaurangbyggnader stått. I samband med anläggandet gjordes arkeologiska undersökningar på holmen
av Museiarkeologi Sydost, vilka redovisas i rapporten ”Arkeologi på Slottsholmen; Arkeologiska
undersökningar 2014-2015” producerad av Kalmar läns museum.

Vykort med motiv från Slottsholmen, troligen från 1920-talet. (Foto: Privat
vykortssamling.)
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Stadskärnans centrala del med Strömsholmen

I stadskärnans centrala del är 1700-talsstadens gator och kvarter välbevarade, men tomtindelningarna
och bebyggelsen har påverkats av många ändringar, framförallt under 1900-talet. Förnyelsen har skett
både genom ombyggnader, rivningar och nybyggen, samt omdaningar av kajer och torg. Den äldsta
bebyggelsen är långt mer splittrad än i stadskärnans nordvästra och sydöstra delar. Av skalan på de
bevarade äldre gårdarna och husen märks ändå att tomterna i området mellan Stora Torget och
Skeppsbron, har attraherat de mer förmögna borgarna. Den expansiva perioden omkring sekelskiftet
1900 med ökad befolkning och kommers avtecknas tydligt av flera stora bank-, affärs- och bostadshus,
många av dem i jugendstil. Särskilt märkbart blir detta vid Stora Torget där stadens rådhus (1793-1795)
har sällskap av flera sådana byggnader som det för sin tid toppmoderna Enanderska varuhuset (1907),
Kalmar enskilda bank (1902) och Västerviks Handelsbank (1904). Samma period märks kring
Fiskarhamnen, där flera tidstypiska byggnader markerar det tidiga 1900-talets stadsförnyelse, bland
annat Saluhallen (1911), Varmbadhuset (1910) och det högresta Häggbladska huset (1911). Omfattande
ombyggnader av stadens kajer och Slottsholmsvägen gjordes vid samma tid. Sjötomtsbebyggelsen revs
för att ersättas av allmänna kajer och Strandvägen skapades. Några byggnader visar ännu de tidigare
sjötomternas gränser och bebyggelse, som magasinet på Vimmerströmska gården (1790-tal).
SmuggIaregränd är troligen en vattugränd som funnits innan 1670- talet och aldrig kom att rätas ut så
som 1600-talsplanen föreskrev. Grändens historiska karaktär är beroende av den anslutande
gårdsbebyggelsen. Kring Fiskartorget har dock även efterkrigstidens stadsförnyelse gjort radikala avtryck.
Det gäller även andra delar av centrumområdet, inte minst utmed Kvarngatan.

Vy utmed Storgatan, stadens huvudgata som förbinder Stora torget med
Skeppsbron. Skeppsbrofjärden i fonden.

 

Rådhuset vid Stora torget, uppfört 1793-1795.Byggnadsminne.
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Enanderska varuhuset stod färdigt 1907. Byggnadsminne.

 

Större handelsgårdar ligger ut mot Skeppsbron.

Byggnad med i huvudsak välbevarad 1950-talsarkitektur vid
Brunnsgatan/Strandvägen.

 

Utblick från Lilla Strömmen mot Fiskaretorget. Strandvägen med det
högresta Häggbladska huset (byggt 1911) representerar den stadsförnyelse
som genomfördes i början av 1900-talet.

Detalj av varmbadhuset på Strömsholmen, vars utformning getts samma stil
som den näraliggande...

 

... Saluhallen. Båda byggnaderna ritades av den lokale arkitekten Fredrik
Anderberg.
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Smugglaregränd kan vara en rest av gatusystemet innan stadsregleringen
1678.

 

Wimmerströmska gården med snedställd magasinsbyggnad som markerar
en tidigare sjötomt.

Stadskärnans nordvästra del

I stadskärnans nordvästra del överensstämmer dagens kvarters- och gatumönster, liksom förhållandevis
många tomtgränser, ännu med det tidiga 1700-talets stad. Inom området finns större sammanhängande
partier av kulturhistoriskt värdefull äldre trähusbebyggelse som ännu ger en god bild av den förindustriella
staden. Ned mot stranden finns bevarade sjötomter och gatuavsnitt av vattugrändskaraktär. Där står även
ett par loftbodar, troligen från 1700-talet, som ett minne av den en gång så omfattande
magasinsbebyggelsen utmed stadens stränder. Boningshusen till några större handelsgårdar markerar
att sjötomterna varit eftertraktade och ägts av kapitalstarka borgare. I detta parti av staden är byggnader
och gårdar annars vanligen relativt små. Undantag finns dock även i de äldre offentliga eller halvoffentliga
byggnader som ligger kring medeltidskyrkan S:ta Gertrud, stadens kyrkliga och sociala centrum. Här
ligger Prästgården (ca 1750), det Cederflychtska huset (1751, fattighus/lasarett) och Västerviks äldsta
läroverk (1809). Det sena 1800-talets och tidiga 1900- talets stadsförnyelse har satt begränsade spår i
området. Däremot märks det sena 1900-talets rivningsvåg tydligt genom att nybyggen fått ersätta den
äldre bebyggelsen över hela kvarter, exempelvis av Annagårdens äldreboende (1971, år 2015 delvis
studenthem). Strävan att anpassa den nyare bebyggelsens skala och utseende till omgivningarna är
samtidigt uppenbar.
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Utblick mot Gamlebyviken från Fabriksgatan. Mot vattnet skymtar de
byggnadsminnesmärkta loftbodarna.

 

Aspagården och Stadsägan 1261, två ålderdomliga gårdar intill S:ta
Gertruds kyrka. Byggnadsminnen.

Norénska gården, uppförd 1796 med för Västervik typisk lockpanel och
foderlösa fönster. Byggnadsminne.

 

Maechelska huset, från 1700-talets senare del. Byggnadsminne.
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Västerviks medeltida kyrka S:ta Gertrud.

 

Gamla teaterns fint detaljerade träarkitektur. Teatern byggdes som en av
landets första stadsteatrar 1815.

Gamla läroverket, byggt 1809.

 

Exempel på traditionellt plank på äldre fastighet mot Östra kyrkogatan. De
gula byggnaderna är sentida miljöanpassad bebyggelse.
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Exempel på välbevarad och ålderdomlig trähusbebyggelse vid Hamngatan.

Stadskärnans sydöstra del

Ett större stadsparti med småskalig tomtstruktur och äldre trähusbebyggelse finns även kvar i
stadskärnans sydöstra del, som vid 1700-talets ingång endast delvis bestod av reglerade kvarter. Gösta
Bernhards gata markerar en tidigare längre väg i den dåvarande stadsgränsen. Under 1700-talet
stakades de nuvarande kvarteren Trakteraren och Båtsmannen ut på några kålgårdar och åkerlyckor,
vars sneda gränser går igen i det sistnämnda kvarterets tomter. Mot Kvarngatan skapades stora tomter, i
övrigt gjordes tomterna mycket små – ett tecken på ägarnas ringa ekonomiska bärkraft. Det äldre
kvarters- och gatumönster har bevarats, frånsett de kvarter med sjötomter som skapades söder om
Skeppsbron under 1700-talet. En gammal garveribyggnad (Garvaren 6) bevarar idag minnet av den
omfattande trähusbebyggelse av magasin, bodar och arbetslokaler som fanns i sjökvarteren. De
gavelvända husen är rikt representerade i området, bland annat genom de åtta låga båtsmansstugorna
(ca 1750). De utgör idag ett av de bästa exemplen på hur en stor del av stadsbebyggelsen kan ha tett sig
under 1700-talet. Husen längst i söder, mot Järnvägsgatan, markerar den utvidgning av staden som
gjordes med 1879 års stadsplan, i samband med tillkomsten av stadens nya huvudentré,
järnvägsstationen. De är främst byggda decennierna kring sekelskiftet 1900 och hör snarast samman
med park- och institutionszonen utanför det gamla stadsområdet. I områdets norra kvarter finns en mer
storskalig 1960-talstalsbebyggelse. Både i norr och söder finns flera goda representanter för olika tiders
arkitekturideal.

1037



Gavelställda byggnader är särskilt vanliga i den sydvästra delen av
stadskärnan med sina små tomer.

 

Bebyggelse utmed Båtsmansgatan, med garveribyggnaden längst bort i
raden.

Båtsmansstugorna. Byggnadsminnen.

 

Parti vid Återvändsgatan med S:t Petrikyrkan i fonden.

Parti vid Återvändsgatan med S:t Petrikyrkan i fonden.

 

Gösta Bernhards gata markerar stadsgränsen kring år 1700.
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Gård vid Strömsgatan/Båtsmansgatan.

 

Fasad med typiska detaljer: breda locklister och tandsnitt ovan fönstren.

Kontrasten i skala mellan kv Båtsmannens äldre hus och 1960-
talsbebyggelsen i kv Trakteraren.

 

Brunnsgatan med modernistisk arkitektur. .

1800-talsstaden

Just utanför, främst söder om, 1700-talsstaden ligger en zon med offentliga byggnader, parkmark och
järnväg som härrör från 1800-talets andra hälft. I samma område finns även äldre industrimark.
Stadsplanemönstret kan kännas igen i många europeiska städer. Under 1800-talet reste industrialisering,
urbanisering, teknikutveckling och reformiver nya krav på städerna. Fabriksanläggningar, nya stora
institutionsbyggnader och järnvägar var storskaliga anläggningar, liksom de parker som efterfrågades
både av hälsoskäl och av estetiska skäl sedan de gamla städerna blivit fullbyggda och trånga. Alla dessa
funktioner fick av utrymmesskäl förläggas utanför de gamla stadsgränserna. I Västervik började
utvecklingen redan under 1800-talets första hälft då stadens nya begravningsplats (idag Gamla
kyrkogården) i anslutning till den stora stadsinfarten, invigdes 1836. På 1860-talet förskönades infarten
ytterligare genom anläggandet av en stadspark på vägens motsatta sida och i rask takt anlades sedan
lasarettet, läroverket/Ellen-Keyskolan (1870), fängelset (1871) och järnvägsstationen med sin park
(1879). Nya Kyrkan S:t Petri, med sin terrasserade park, invigdes först 1905, samma år som (gamla)
vattentornet stod färdigt. Alla dessa offentliga miljöer och monumentala byggnader är viktiga i stadens
kulturmiljö. Även senare tillkomna byggnader, exempelvis på lasarettsområdet eller järnvägsområdet, kan
ha höga kulturhistoriska värden.
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Stadsstrukturen i området norr om järnvägen härrör i grunden från en plan som tillkom 1867, men
modifierades av både 1879 och 1927 års stadsplaner. Den prydliga husraden mot Östra Kyrkogatan
skapades främst under 1800-talets slut, bland annat Västerviks Sparbank (1866). Mot Båtsmansgatan
märks byggnader från det tidiga 1900-talet som Församlingshemmet (1914) och Posthuset (1912). Mot
Kvarngatan fanns viss bebyggelse redan innan 1879, bland annat ett bryggeri som legat där sedan det
tidiga 1800-talet. Tillsammans med flera andra byggnader i angränsande kvarter ersattes det på 1960-
talet av ett stadsparti i modernistisk stadsbyggaranda kring Spötorget. Folkets Hus (1965, idag ”
Bryggaren”) och själva torget med sin markplanering, utgör ännu ett genomarbetat exempel på arkitektur
och stadsgestaltning från efterkrigstiden, trots vissa senare ombyggnader. Söder om järnvägen utgörs
kärnområdet av de båda malmarnas ytterkanter med Fängelsetorget och den norra delen av Esplanaden,
partier som formades med 1879 års stadsplan. Bebyggelsen består av resliga byggnader ställda på rad
och uppförda främst 1880-1930. Dessa husrader, liksom husraderna exempelvis vid Norra Järnvägsgatan
och Östra Kyrkogatan, bildar en stadgande och sluten fond till det öppna institutionsstråkets fristående
byggnader. Denna stadens grammatik, det öppna och det slutna, får gärna bevaras och förstärkas. Det
gäller inte minst ”park- och institutionszonens” karaktär av hus i park, som på sina ställen förtätats
ansenligt under 1900-talets andra hälft. Man bör även undvika att privatisera denna zon som sedan den
skapades kännetecknats av publika platser och byggnader.

Stadens nya kyrka, S:t Petri, uppförd 1905

 

Västerviks Högre Allmänna Läroverk, idag Ellen Key skolan, uppförd 1870.
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Västerviks järnvägsstation.

 

En av flera bevarandevärda byggnader på sjukhusområdet.

Kvarteret Stensågen norr om stadskärnan är en gammal industritomt som
kan betraktas som en del av ”1800-talsstaden”.

 

Entréportal till Västerviks stadspark.

Byggnader från det sena 1800-talet utmed Östra Kyrkogatan.

 

Församlingshemmet, byggt 1914, och Posthuset, från 1912, vid
Båtsmansgatan.
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Qvarnströmska huset, välbevarat och tidstypiskt hyreshus från 1904, hörnet
Båtsmansgatan/Bredgatan.

 

Den öppna platsen vid Paléns park med Vårdträdsplan har sin förklaring i
en planerad gatukorsning mellan Nygatan och Esplanaden. Förverkligandet
av denna del av Esplanaden kullkastades när Nya Kyrkan uppfördes.

Exempel på modernistisk bebyggelse vid Bredgatan.

 

Spötorget med det kraftigt ombyggda Domusvaruhuset och det mer
välbevarade Folkets Hus.

Genomarbetad gatstensbeläggning på Spötorget.
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Betydelsefulla karaktärsdrag, områden och objekt inom kärnområde Centrala
Västervik

1. Stadskärnans och Slottsholmens topografi som tillsammans med S:ta Gertruds gata,
Fiskarhamnen, Fiskaretorget samt de bevarade medeltida byggnadsverken S:ta Gertruds
kyrka och Stegeholmruinen tydliggör stadens äldsta historia.

2. S:ta Gertruds kyrka och Stegeholms slottsruin i egenskap av medeltida byggnadsverk och
stadens två historiskt sett viktigaste byggnader.

3. Stadskärnans vattenkontakt, såväl gatuutblickar som vattennära publika stadsrum, som
förklarar stadens lokalisering, samt framhäver stadens näringslivshistoria från medeltid fram till
idag.

4. S:ta Gertruds kyrkogård/park, Fiskaretorget, Skeppsbron och Stora Torget och i egenskap av
betydelsefulla offentliga stadsrum med lång kontinuitet. Byggnader vid och med en ursprunglig
funktionell koppling till dessa platser.

5. 1600-talets tidstypiska rutnätsplan, inklusive de äldre tomtindelningar och oregelbundenheter
som finns i denna. Strukturen med små tomter i stadens nordvästra och sydöstra del samt
större tomter i centrum.

6. Sjötomter och vattugrändsliknande gator, samt spår av sådana. De få bevarade äldre bodar,
magasin och hantverkslokaler som bevarats i kvarteren ned mot stadens stränder äger ett
särskilt värde som markörer av en månghundraårig rumslig organisation.

7. Stadens äldre trähusbebyggelse, uppförd från slutet av 1600-talet fram till början av 1900-
talet, såväl gatuhus som gårdsmiljöer.

8. ”Park- och institutionszonen” omkring den historiska stadskärnan som tidstypiskt fenomen från
slutet av 1800- talet. Slottsholmens park som en del av zonen. Den publika karaktären på
mark och byggnader i området, samt byggnadssättet med fristående monumentalbyggnader
som kontrasten mot omgivande sluten kvartersbebyggelse. Flera enskilt kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och anläggningar inom området.

9. Byggnader med (ursprunglig) offentlig eller halvoffentlig funktion och/eller framträdande
arkitektur, vilka bidrar till miljöns stadmässighet, utgör märkesbyggnader och understryker
stadens ställning som regionens huvudsäte.

10. Byggnader som tydligt bevarar en historisk karaktär eller stil. Ett särskilt värde kan tillskrivas
byggnader med regionala/lokala särdrag.

11. Äldre och tidstypiska fasadskikt, takmaterial, snickerier och byggnadsdetaljer håller vanligen
hög kvalitet. De har ett kulturhistoriskt värde och stor betydelse för upplevelsen av den
historiska staden.

12. Gatubeläggningar, kajkanter med mera i natursten har en hög materialkvalitet och förstärker
stadsbildens historiska karaktär.
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Kärnområde Jenny station
Västerviks stad

Kärnområdet Jenny omfattar Jenny station med spåranläggningar, byggnader och trädgård. Jenny station
är sedan 2004 byggnadsminnesförklarad som en del av byggnadsminne 33 Västervik.

Knutpunkt för järnvägen
Vid Jenny station delar sig järnvägsspåren. Spåret mot Linköping fortsätter mot nordväst medan det
byggnadsminnesförklarade Smalsmalspåret viker runt Kvännarens norra spets och fortsätter mot sydväst
in i de småländska skogarna. Vid Jenny finns stationshus, godsmagasin, ekonomihus och källare som de
anställda vid järnvägen använde. Byggnaderna tillsammans med trädgården, spåren och perrongen
skapar tillsammans en typisk stationsmiljö från 1900-talets första hälft. Precis som smalspåret är
stationsmiljön byggnadsminne. Har du turen att vara på plats när en orange rälsbuss eller ett pustande
ånglok stannar till vid stationen förstärkts upplevelsen av platsen. Köp biljett och gå ombord på en resa i
tiden.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Smalspårets egen ”byggnadstradition”, med standardiserade byggnadstyper.
Byggnader ritade av Hugo Hammarskjöld, regionalt verksam arkitekt.

Stadens årsringar
Järnvägsmiljön ligger idag i utkanten av Västerviks stadsbebyggelse, men tillkom som
landsbygdsmiljö. Tidstypisk miljö från den viktiga järnvägsepoken i slutet av 1800-talet.

Regionens järnbruk var initiativtagare och delägare i järnvägsbolagen, samt viktiga

Klass 1
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   Tjustbygden     Städerna i Tjust     Industrins landskap

Bruksorterna användare av järnvägen.

 

Byggnadstradition

Jenny järnvägsstation utgör en väl sammanhållen, tidstypisk och exteriört välbevarad stationsmiljö från
1870-talet, med en stationshusinteriör från 1950-talet. I ett större perspektiv vittnar miljön om den nya
tekniska infrastruktur som infördes i Sverige under 1800-talets andra hälft, järnvägen, vilken gav radikalt
förbättrade kommunikationsmöjligheter och kom att påverka samhällsutvecklingen i flera avseenden. Med
ett mer begränsat perspektiv utgör stationsmiljön med byggnader och anläggningar en utmärkt illustration
av den konkreta driften och användningen av denna infrastruktur. Genom att flera olika praktiska
funktioner finns representerade och genom miljöns höga äkthetsvärden, stärks förståelsen för de
historiska förutsättningarna. Om Jenny stationsmiljö betraktas i sammanhang med det övriga
byggnadsminnet smalspårsjärnvägen fördjupas kunskapsupplevelsen ytterligare.

Järnvägarna från Norsholm till Västervik respektive från Hultsfred till Västervik invigdes båda år 1878-
1879. Banorna förenades vid Jenny station som på så sätt blev en mindre järnvägsknut. Järnvägarna
tillhörde länge tre olika bolag men 1924 hade man gått samman i Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnväg,
NVHJ. Den här typen av smalspåriga järnvägar som byggdes av privata järnvägsbolag blev viktiga
kommunikationsleder. Persontrafiken var viktig före bilismens genombrott men framförallt var
transporterna av gods avgörande för många industrietableringar i inlandet.

Järnvägsmiljöerna utmed spåret från Västervik till Hultsfred fick sitt eget arkitektoniska uttryck och sina
egna standardiserade byggnadstyper. En stor del av de ursprungliga byggnaderna ritades av arkitekten
Hugo Hammarskjöld som var verksam i regionen. Stationshuset, godsmagasinet och ekonomihus, som
idag utgör byggnadsminnet Jenny station, byggdes alla då järnvägen tillkom 1878-1879 och är ritade av
Hammarskjöld. Byggmästare kan ha varit en man vid namn A F Krantz som även anlitades för bygget av
stationshusen i Verkebäck och Ankarsrum. Jenny tillhörde mellanstorleken när det gäller stationshusen
utmed smalspårsjärnvägen. Även trädgården anlades vid den här tiden. 

1949 övertog SJ verksamheten på NVHJ. Det innebar en satsning på modernisering av spår, lok, vagnar
och övrig teknik men också en satsning på stationsbyggnaderna. Jenny station var en av flera som
renoverades i mitten av 1950-talet och väntsal och biljettexpedition är idag typiska för den tiden. 1959-
1964 byggdes järnvägen Västervik-Åtvidaberg om till normalspårig. Sträckan Jenny-Västervik blev då ett
så kallat treskenspår för att både normalspårig- och smalspårig järnvägstrafik skulle kunna använda
banan. Treskensspåret mellan Jenny och Västervik är idag det enda idag bevarade som fortfarande är i
drift i Sverige. 

1984 lade persontrafiken på smalspårsjärnvägen ned. Godstrafiken levde kvar ytterligare något år. 1987
startades i privat regi turistverksamhet på sträckan Växjö- Hultsfred-Västervik. Idag ägs och vårdas banan
Jenny-Hultsfred av Förvaltningsaktiebolaget Småladsbanan, FAS. Tjustbygdens Järnvägsförening
bedriver trafik på järnvägen, huvudsakligen sommartid, och arbetar för att bevara den rullande
materielen. Stationsmiljön vid Jenny vårdas idag av FAS. Arbetet med byggnaderna, trädgården och
spårunderhållet sker med stor omsorg för att bevara miljön.
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Stationsmiljöns höga historiska äkthetsvärden gör den känslig för alla typer av förändringar. Varje dels
autenticitet är viktig för intrycket av såväl den enskilda platsen som smalspårsjärnvägen som helhet. För
ändringar av de delar av stationsmiljön som ingår i byggnadsminnet krävs länsstyrelsens tillstånd.

Stadens årsringar

Jenny station utgör en del av den stadsdel med samma namn som utvecklades utmed infartsvägen till
Västerviks stad. Stationsmiljön utgör därmed en viktig del av Västerviks stads historia under slutet av
1800-talet då järnvägen etablerades. Platsen fick en central roll då St Gertruds sjukhus etablerades. Hit
kom material, anställda, besökare och ibland också patienter.

Brukens landskap

Smalspårsjärnvägen fick en viktig roll för de industrier, i synnerhet bruket i Ankarsrum, som fanns i
Västerviks inland. Ankarsrums bruk var ett av de företag som var delägare i järnvägsbolaget och agerade
för att bygget skulle komma till stånd.

Jenny stationsmiljö med bangård, stationshus, ekonomihus och
godsmagasin. Området vid trädet och häcken utgör en liten ”järnvägspark”
där de väntande kan slå sig ned på en bänk.

 

Till stationsmiljön leder en allé av björkar som ger en särskild inramning till
platsen.
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Jenny stationshus med en i huvudsak bevarad exteriör från 1870- talet.

 

Godsmagasinet är ursprungligt sedan stationen anlades.

Godsmagasinet samt två mer sentida småbyggnader (dressinbod,
ställverksbyggnad) som fogar in sig väl i den historiska miljön.

 

Stationsmiljön från landsvägssidan med ekonomihuset till vänster.

Ekonomihuset, innehållande vedbod, skafferi, tvätt- och bakstuga,
användes av stationsföreståndarens hushåll som bodde i stationshusets
ovanvåning...

 

... liksom stationens nyttoträdgård...
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Och den lilla jordkällaren.
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Kärnområde S:ta Gertruds sjukhus
Västerviks stad

Kärnområdet S:ta Gertruds sjukhus omfattar de centrala delarna av det mentalsjukhus som fanns på
platsen från 1912 och in på 1990-talet. I kärnområdets södra del ligger sedan 2005 en av landets större
kriminalvårdsanstalter. Den övriga sjukhusmiljön är under utveckling till ett kombinerat bostads- och
verksamhetsområde.

Sankta Gertruds sjukhus - en egen värld
1912 stod det nya moderna psykiatriska sjukhuset i Västervik klart. Det var ett sjukhus med hela länet
och även delar av andra län som upptagningsområde. Att ge psykiskt sjuka patienter vård var något nytt.
Tidigare hade man ofta bara spärrat in människor med den här typen av problem. Nu skulle de få bo och
arbeta på Sankta Gertrud samtidigt som de också fick vård. Sjukhusområdet blev en egen liten värld.
Många kom att leva en stor del av sitt liv på sjukhuset och ibland begravdes de också på sjukhusets egen
kyrkogård. Men en del tillfriskande också och kunde återvända till sin hemort. Västervik blev känt för sitt
sjukhus och runt om i länet blev det underförstått vad det var frågan om när man sa att han eller hon ”var
på Västervik”.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Stadens årsringar
Sjukhusmiljön ligger idag i utkanten av Västerviks stadsbebyggelse, men tillkom som
landsbygdsmiljö.

Huvudsäte i Tjust Sjukhusverksamhet av central betydelse för Västerviks stad. Verksamheten gjorde trots

Klass 1
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   Tjustbygden     Städerna i Tjust

den inte så positiva anledningen, Västervik känt i regionen.

Byggnadstraditionen
Tidstypisk sjukhusmiljö från det tidiga 1900-talet med friliggande institutionsbyggnader i
jugendstil placerade i park. Central vårdinstitution med representativ och tidstypisk
arkitektur.

Stadens årsringar

Sjukhusområdet är en viktig del av Västerviks stads historia från början av 1900-talet till 1990-talet.
Institutionen var välkänd och gjorde Västervik känt i hela sjukhusets upptagningsområde.

S:ta Gertruds sjukhusanläggning uppfördes 1907-1912 och kallades först Västerviks hospital. 1931
ändrades namnet till S:ta Gertruds sjukhus och 1968 till Norra sjukhuset. Den ursprungliga anläggningen
ritades av arkitekten Axel Kumlin som var Medicinalstyrelsens arkitekt 1874-1909. Det var även han som
ritade Säters hospital som ibland kallas för ”Västerviks tvilling”. Själva bygget leddes av byggmästare Axel
Lindström från Örebro. Den 12 januari 1912 besiktigades anläggningen och den 29:e samma månad
flyttade den förste patienten in. Sjukhuset byggdes under 1910- och 1920-talen ut till en liten förstad med
ett par tusen invånare, lantbruk och trädgårdsrörelse samt olika verkstäder. Patienterna engagerades i
verksamheterna som en del av deras rehabilitering. Sjukhuset hade egen lastbrygga, ett eget vattentorn
och en egen begravningsplats. När anläggningen var som störst fanns här cirka 1 400 patienter och 900
anställda. Upptagningsområdet var Blekinge, Småland samt delar av Östergötland, bland annat
Norrköping, samt i början även Piteå. Sjukhusverksamheten kom för många människor att bli starkt
förknippad med Västerviks stad.

Västerviks hospital var en av flera stora sjukhusanläggningar för psykiskt sjuka i landet som uppfördes
som nästintill självförsörjande samhällen kring sekelskiftet 1900. Miljön på det före detta sjukhusområdet
vittnar om den stora satsning på en kraftig utbyggd och modern psykvård som då gjordes av den svenska
staten, vilken hade sin grund i en ny, humanare syn på de psykiskt sjuka. Innan dess hade ”dårarna”
behandlats som djur, auktionerats ut till lägstbjudande eller utsatts för brutala behandlingar som avsåg att
chocka dem till vett och sans. Nu skulle de få ett drägligt liv. Kärnområdets miljö, där välbyggda, putsade
institutionsbyggnader ligger ordnade kring ett centralt parkstråk i nära kontakt med det omgivande
odlingslandskapet och med utblickar mot Gamlebyviken och den lilla sjön Maren, förmedlar idag på ett
direkt sätt de tankar om hur ordning, skönhet, rutiner, arbete och frisk luft skulle få en positiv inverkan på
patienterna. Samtidigt, och mer osynligt, kan berättelser om till exempel rashygien, övergrepp,
utanförskap och institutionalisering ta sin utgångspunkt i platsen och dess byggnader. Den angelägna
historien om samhället och de psykiskt sjuka dokumenteras och berättas av Psykiatriska museet som
ligger i en de ursprungliga byggnaderna vid S:ta Gertruds sjukhus. Museets verksamhet är i sig en stor
tillgång och ett värde i denna miljö.

Kring 1970-talet började mentalvårdens stora institutioner och långa intagningstider att kritiseras hårt. På
1980-talet inleddes en snabb avveckling av landets mentalsjukhus. S:ta Gertruds sjukhus lades
successivt ned under 1980- och 1990- talen. Många av byggnaderna revs under 1980-talet. 2004
övergick området i privat ägo efter att Kalmar läns landsting sålt det, varefter den södra delen inhägnades
och ändrades till fångvårdsanstalt. Flera av de övriga byggnaderna anpassades till nya verksamheter och
ett par av dem ombyggdes till bostadsrättslägenheter. En ny restaurangpaviljong uppfördes centralt i
parken. Trots att sjukhusmiljön har förändrats under 1900-talet genom förändringar i psykvårdens
organisation och behandlingsmetoder, genom sjukhusets avveckling och genom det innevarande
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utvecklingsarbetet, finns ännu en miljö med starka ursprungsvärden från det tidiga 1900-talet kvar i
kärnområdet.

Huvudsäte i Tjust

Inrättandet av en viktig institution var en markering av staden Västerviks tillväxt och utveckling. Att få en
verksamhet till staden som inte bara fyllde ett behov för staden utan hela Kalmar län, Blekinge och delar
av Östergötland var, precis som idag, viktigt för stadens självkänsla och ekonomiska utveckling.

Byggnadstradition

På S:ta Gertruds sjukhusområde finns delar av institutionsmiljöns byggnader och anläggningsstuktur
bevarad. Sjukhusområdet inrymde många byggnader och verksamheter och utgjorde under större delen
av 1900-talet en egen liten ort utanför Västervik. Trots att många av sjukhusbyggnaderna rivits, står ännu
cirka 25 större och flera mindre byggnader från sjukhustiden kvar på området, de flesta exteriört
välbevarade. Många speglar sjukhusets tillkomsttid, medan andra antyder en omdaning omkring 1960.
Sjukhusområdet utvecklas idag under namnet Gertrudsvik Sjöstad. Ett ansenligt antal villor och radhus
har uppförts just utanför kärnområdet. Själva kärnområdet står sannolikt inför en förtätning, men ännu har
få nya byggnader tillkommit i denna del.

I den fysiska miljön finns höga kulturmiljövärden i områdets strikta, symmetriska planstruktur, i
mångfalden av tidstypiska, välbevarade byggnader som visar på olika funktioner vid sjukhuset, samt i
byggnadernas omsorgsfulla utformning och enhetliga arkitektur. Kärnan i områdets värde utgörs av de
stora friliggande institutionsbyggnaderna som ligger luftigt placerade i parkmiljön och skapar en mycket
speciell atmosfär i området. Samtidigt är områdets detaljer som småbyggnader (uthus, badhus med
mera), planteringar och alléer viktiga för helhetsupplevelsen. Även den lilla enkla sjukhuskyrkogården
med sina bevarade gravstenar har ett högt värde. Kyrkogården har dock lagts utanför kärnområdet. Den
ligger vid det före detta sjukhusområdets östra gräns och avskiljs idag från sjukhuset centrala delar av
moderna villor.

En av sjukhusets personalbostäder med tillhörande uthus.

 

”Klockhuset”, eller ”Ettan”, sjukhusets huvudbyggnad med
kapell/sjukhuskyrka på baksidan.
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Bruten takfot, grupperade fönster och linjeornament är drag som är typiska
för jugendstilen.

 

Ursprungligen fanns de flesta byggnadervid sjukhuset i dubbel uppsättning,
så är det inte idag. För ”Avdelning 21” finns dock ännu båda byggnaderna
kvar. Den ena av dem inymmer områdets museum.

”Avdelning 7”. Samma formelement återkommer på de ursprungliga
byggnaderna, som gavlelmotiv med en typisk jugendbåge, det vill säga en
tillplattad rundbåge.

 

För områdets samlade kulturhistoriska värde är både ekonomibyggnader...
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... och småbyggnader, exempelvis detta kallbadhus, betydelsefulla.

 

Sysslomansbostaden.

Överläkarbostaden.

 

Allé av pelarekar.

I skogsbrynet ut mot sjukhusets odlingsjordar finns flera skyddsrum/värn.

 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från år 1945.
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Kärnområde Tannin–Södra förstaden
Västerviks stad

Utgångspunkten för kärnområdet Tannin-Södra förstaden är Tanninfabriken och de arbetarbostäder som
byggdes i anslutning till varvs- och fabriksområdet längs Skeppsbrofjärden. Kärnområdet omfattar de
södra delarna av stadsdelsområdet Malmarna–Södra förstaden, samt en del av stadsdelsområdet
Industrihamnen.

Garvämnesfabrikens arbetarbostäder
Många förknippar nog tannin med rödvin eftersom det är det ämnet som ger vinet dess sträva smak. Men
förr var tannin framförallt ett ämne som användes när man garvade skinn. Garvat skinn, läder, var förr ett
viktigt material till skor, seldon till hästar med mera. I Västervik startades 1905 garvämnesfabriken Tannin
AB vid stranden av Gamlebyviken söder om Västerviks centrum. På berget ovanför fabriken växte snart
ett område med småhus och trädgårdar där fabrikens arbetare slog sig ner. Gator och tomter var inte
planlagda och trots att man med åren försökt att ordna bebyggelsen kan man fortfarande se spåren av
hur området än gång växte fram på egen hand. Längst upp på berget har husen utsikt över viken men de
flesta kurar i slutningen innanför och bakom granntomtens hus och trädgårdar. Då var det bättre att få bo i
lä för att hålla värmen i husen. Bostadshusen är små träkåkar varav flera än idag är traditionellt
rödfärgade med vita snickerier.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Industrins tidevarv
Tannin som en av Västerviks större industrier i början av 1900-talet. Utgjorde en av
stadens mer långvariga industrier.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Städerna i Tjust     Industrins landskap

Stadens årsringar
Industriarbetsplats och arbetarstadsdel med tydliga uttryck från tiden runt år 1900.
Typisk lokalisering just utanför dåvarande stadsgräns.

Byggnadstraditionen
Industribebyggelse och småskalig bostadsbebyggelse typisk för områden med
arbetarbostäder.

Sjöfart och kustnäringar
Tannins lokalisering vid vattnet, vilket gav möjlighet till egna kajer, kustflottning,
blötläggning av virket, samt möjligen även process- och sköljvatten.

Industrins tidevarv

Tanninfabrikens anläggning har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Fabriken, verksam 1905-1959, var
länge en av Västerviks största arbetsplatser. Fabrikens lokalisering mellan strandlinjens kajer och
järnvägens hamnspår är talande. Vid sidan av SlipNaxos fabrik är Tanninfabriken också den sista
kvarvarande representanten för en av de intensivaste perioderna av fabriksgrundande i Västerviks
historia. Etableringen av ett antal storindustrier i Västervik kring sekelskiftet 1900 var en av de främsta
orsakerna till att ortens befolkning och bebyggelse vid tiden ökade närmast lavinartat. En stor del av den
tillströmmande arbetskraften bosatte sig i Södra förstaden som låg just utanför stadsgränsen, men i nära
anslutning till flera av dåtidens stora arbetsställen. Bostadsbebyggelsen i området närmast
Tanninfabriken vittnar om den snabba, i huvudsak oreglerade utbyggnaden av enklare bostäder som
skedde där under 1800-talets sista decennier.

Tannin startades 1905 på Strömsholmen under namnet Svenska Garfämnesfabriken. Fabriken var den
första i landet som tillverkade extrakt till läderindustrin. Initiativtagaren, Erik W Tillberg, var en av
Västerviks främsta näringsidkare och starkt engagerad i det kommunala livet. Han hörde till den snäva
krets av unga bergsingenjörer och industrimän som i början av 1900-talet omdanade det gamla bruksriket
Tjust till en modern industriregion. År 1907 flyttade garvämnesfabriken till tomten vid Skeppsbrofjärden
och 1909 ombildades företaget till AB Tannin. På den nya platsen utökades verksamheten med
tillverkning av faner och parkettstavar. Fabriken hade också ett eget sågverk. Tannin behöll länge sin
ställning som en av stadens största arbetsplatser, men 1959 lades verksamheten ned. Från 1968 har
fabriken använts för tillverkning av exklusiva motorbåtar (Storebro, från ca 2005 Windy Scandinavia), en
produktionsinriktning som i sig ligger väl i linje med Västerviks varvstradition.

Stadens årsringar

Fabriksområdet sydost om Västerviks centrum utgör en tydlig årsring i Västerviks stads
utvecklingshistoria. För 1800-talets nya institutionsbyggnader och industrier fanns det inte plats i de
gamla stadskärnorna. Dessa stora anläggningar byggdes istället utanför stadskärnorna och bildar därmed
ofta sammanhängande större områden.

Inom industriområdet sydost om Västerviks stadskärna fanns, förutom Tannin, också Västerviks glasbruk
(1898-1919), Stegeholms snickerifabrik med sågverk och hyvleri (1898-1929) och Västerviks nya varv
(1917-1958). Dessa industrier låg i standslinjen men även Verkstadsaktiebolaget Tjust/Strebelverken (ca
1900-1978) och Västerviks gasverk (1916-1952) låg i närheten. Redan under 1800-talets andra hälft
hade flera betydelsefulla arbetsplatser funnits i samma område, som Stora varvet, repslagerier och från
år 1879 järnvägen. Tillgången både till järnvägens hamnspår och till egna kajer var ett av de starkaste
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skälen till att lägga de nya industrierna just här. Läget vid stranden gav också möjligheter att genom
utfyllnader ytterligare utöka de rymliga tomterna.

Byggnadstraditionen

Inom kärnområde Södra förstaden finns en koncentration av äldre bebyggelse som sammantaget ger en
stor förståelse för de förhållanden som rådde i Västervik under slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-
talet då stadens industrialiserades. Idag finns i stort sett bara fragment bevarade av den en gång så
utbredda sjönära industribebyggelsen, med undantag för garvämnesfabriken Tannins stora
fabriksanläggning vid Skeppsbrofjärden.

De stora tegelbyggnaderna och trämagasinen har blivit karaktärsbyggnader i staden både från sjön och
från land. På fabriksområdet finns ett stort antal äldre industribyggnader med höga historiska
äkthetsvärden. Produktionslokalerna har det tidiga 1900-talets typiska industriarkitektur i rött tegel,
gedigna byggnader med stora fönster som gav ett gott dagsljusinfall. Vid sidan av dem står några
magasinsbyggnader i falurött trä. Denna typ av magasinsbyggnader har historiskt sett kännetecknat
stadens strandlinjer och de få som bevarats har ett högt kulturhistoriskt värde.

Den småskaliga, och i grunden ålderdomliga, bostadsbebyggelse som ligger innanför Tanninfabriken har
till stor del uppförts från 1870-talet och några år in på 1900-talet. Byggnaderna kan ha uppförts av
enskilda arbetarhushåll, men kan många gånger säkert uppförts av personer som insett de goda
uthyrningsmöjligheterna på platsen. Det är inte svårt att föreställa sig att det en gång fanns en utbredd
trångboddhet i området. Lokaliseringen just utanför den dåvarande stadsgränsen är typisk. Den innebar
att de planer och regler, samt den kontroll som tillämpades i staden avseende byggande, brandsäkerhet
och sanitet inte behövde efterföljas. I synnerhet i kärnområdets norra del, kring Kattkullegatan- Södra
Bangatan – Högalidsgatan, finns en oregelbunden, småskalig struktur i gator och tomter. Den vittnar om
en bebyggelse som vuxit fram spontant och inpassats mellan de små bergsknallar som ställvis skjuter
upp i gator och trädgårdar. Strukturen förstärks av de talrika uthusbyggnaderna, vilka på ett direkt sätt
visar på historiska förhållanden, där avträden och vedbodar var nödvändiga. Bland bostadshusen finns
en småskalighet som visar på enkla förhållanden. Många äldre hus har dock försvunnit och ersatts med
nya. Senare tiders ovarsamma utbyten av material och byggnadsdelar har också förändrat kärnområdets
äldre bostadshus. En större varsamhet mot byggnadernas historiska karaktär bör iakttas vid framtida
renoveringar, för att förbättra områdets kulturhistoriska läsbarhet. Kärnområdets värden bärs upp av de
äldre husen, men även ändringar av yngre byggnader kan påverka områdets samlade karaktär.

Sjöfart och kustnäringar

Etableringen av större industrier i anslutning till vatten är typisk för en tid när längre transporter främst
gjordes till sjöss. Egna anlagda kajer och möjligheten att utfyllnader som gav ny mark har redan nämnts
som viktiga anledningar för etableringen vid strandlinjen. Flera av fabrikerna använde sig också av
träråvara och strandläget utnyttjades för kustflottning och blötläggning av timret. Just flottningen har haft
en större betydelse än vi idag kan förstå. Västerviks rika nät av sjöar och vattendrag utnyttjades för
transporter från inlandet till kusten. Idag finns inga fysiska spår av den här verksamheten.
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Utmed Södra Bangatan finns flera låga stugor. Denna del av området,
närmast stränderna och järnvägen, kom att tas i anspråk för bebyggelse
under slutet av 1800-talet.

 

Vy från Södra Bangatan, notera den i gatan uppskjutande bergsknallen.

Tanninfabriken sedd från Södra Varvsgatan.

 

En av Västerviks få bevarade trämagasinsbyggnader ligger intill
Tanninfabriken.

Ett par av de bastanta tegelbyggnaderna på Tannin, denna i elegant
funktionalistisk stil är gissningsvis uppförd på 1930-talet.

 

Vy från Katkullegatan med några av områdets äldre hus, kanske uppförda
omkring år 1880.
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Huset vid Gasverksgatan framstår som en traditionell, timrad enkelstuga
från 1800-talets andra hälft, men som fått en typisk ”Västerviksrevetering”
omkring 1940-talet.

 

Detta snarlika hus ligger granne vid Gasverksgatan med det på föregående
bild. Byggnaden har ändrats kraftigt i sen tid och återspeglar därmed inte
längre sin historia på samma tydliga sätt.

Tre bostadshus från omkring år 1900 vid Bergsgatan. Trots vissa ändringar
hör det främre av dem till kärnområdets mer genuina byggnader.

 

I området finns även större hus, som detta vid Repslagargatan, vilket säkert
inrymde många lägenheter då det uppfördes omkring sekelskiftet 1900.
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Den södra gränsen för kärnområdet har dragits vid Hallströmsgatan.
Liknande hus finns även utanför kärnområdet, inte minst utmed
Ekdalsgatorna, dock inte fullt lika samlat.

 

Detaljer som uthus och spjälstaket är viktiga för områdets samlade karaktär.
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Kärnområde Kulbacken-
Tändsticksvillorna
Västerviks stad

Kärnområdet Kulbacken–Tändsticksvillorna består av Västerviks museum med friluftsmuseum, samt två
mindre villaområden. Villorna närmast Kulbacken har en direkt koppling till Västerviks tändsticksfabrik,
medan det andra området sannolikt har en historia som egnahemsområde för en bredare krets.
Kärnområdet är en del av stadsdelsområde Södra Norrlandet.

Friluftsmuseum på Kulbacken
Det var modernt att intressera sig för sin hembygd i början av 1900-talet. Många hembygdsföreningar
bildades för att vårda vårt gemensamma kulturarv. I Västervik bildades 1917 Tjustbygdens
kulturhistoriska förening med målet att bygga ett friluftsmuseum i staden. Platsen blev Kulbacken där
Västerviks museum idag ligger. Platsen låg nära Västerviks tändsticksfabrik som var en av stadens större
industrier. Idag finns bara disponentvilla och kontorsbyggnaden kvar av fabriken. Kvar finns också ett litet
område med bostäder för fabrikens arbetare. Inom kärnområdet finns också ett mindre egnahemsområde
utmed Gränsövägen. I båda bostadsområdena finns trävillor från tidigt 1900-tal med trädgårdar och uthus
som bidrar till områdets karaktär.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Huvudsäte i Tjust
Kulbacken med Västerviks Museum som ett självständigt, större museum i regionen.
Tjustbygdens kulturhistoriska förening som anrik, kommunalt verksam

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Kust & Skärgård     Städerna i Tjust

kulturorganisation.

Stadens årsringar
De båda egnahemsområdena som exempel på en tidig småskalig villabebyggelse med
tydligt uttryck av 1900-talets första decennier.

Byggnadstraditionen
Kulbackens ditflyttade byggnader som visar för regionen kännetecknande
byggnadstyper och byggnadstradition.

Sjöfart och kustnäringar

Friluftsmuseets miljö samt museets utställningar och samlingar exponerar olika
aspekter av den lokala marina traditionen. Där finns till exempel allmogebåtar,
båtsmanstorp, samt saltmagasin och vällingklocka med anknytning till stadens
skeppsvarv.

Huvudsäte i Tjust

Den centrala museibyggnaden på Kulbacken utgör en av Västerviks anrika institutionsbyggnader och
representerar såväl Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening (KTF) som Västerviks Museum, två
betydelsefulla organisationer i regionens kulturliv som lokaliserades till områdets huvudort. Kulbackens
höjd är en väl synlig, välkänd och central plats i Västervik, som på olika sätt är starkt förknippad med
stadens historia. Framförallt genom det friluftsmuseum funnits på platsen i snart hundra år där
Västerviksbor, sommargäster och turister både kunnat bilda och förlusta sig.

Tjustbygdens kulturhistoriska förening (TKF) bildades 1917 med ambitionen att skapa ett friluftsmuseum i
Västervik. Man fick arrendera en tomt på Kulbacken och 1925 planlade arkitekten Sven Brandel på
Riksantikvarieämbetet området. Föremål och byggnader började samlas in. Den första byggnaden, en
väderkvarn från Hamra by i Vimmerby, flyttades till platsen 1927. Museibyggnaden, ritad av arkitekten
Erik Lundberg, stod klar 1933. Från 1970-talet anställdes personal som avlönades av Västerviks
kommun. Sedan 1986 drivs verksamheten som en stiftelse av kommunen och TKF, från 2004 med
namnet Stiftelsen Västerviks Museum. Museet har sedan starten fungerat som en kunskapsresurs och
som en mötes- och nöjesplats för såväl ortsbor som turister. Västerviks museum har idag en bred
verksamhet som omspänner samlingar, utställningar, publika aktiviteter, forskning, samt olika uppdrag
gällande bland annat kulturmiljö, historia, pedagogik, fotografi, trycksaks- och utställningsproduktion.

Stadens årsringar

Västerviks Tändsticksfabrik var stadens första större industri, om man bortser från varven och kom i över
100 år att utgöra en av stadens största arbetsplatser och en viktig exportindustri. Tändsticksindustrin var
en stor verksamhet och etableringen utanför stadskärnan var typisk för tiden. Det fanns då inte plats för
nya stora verksamheter. Tändsticksfabriken ingår i den årsring av institutioner och industrier som är
tydligast söder och sydost om stadskärnan.

Kulbacken sägs ha fått sitt namn av att danska trupper använt platsen för att beskjuta Stegeholm när man
belägrade slottet 1677. Det är emellertid inte svårt att föreställa sig att den markanta höjden historiskt sett
även använts för att försvara borgen och staden – som utkiksplats, för en vårdkase eller för att beskjuta
fienden. Norrlandet hörde till Stegeholm, så länge slottet stod. Slottets ekonomibyggnader låg just
nedanför Kulbacken. Sedan slottet lagts i ruiner 1677 lades ett torp med det följdriktiga namnet
Ladugården på platsen. Torpet hörde till Stuverum. En låg stuga, troligen från 1800-talets första hälft, som
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legat i anslutning till torpet ligger ännu kvar vid Tändsticksvägen. Stugan kom senare att bli kuskbostad till
Västerviks Tändsticksfabrik som byggdes upp på torpets plats från år 1858.

Av tändsticksfabrikens verksamhet finns idag få fysiska spår kvar. Tydligast är de båda
egnahemsområdena, i synnerhet det södra som direkt hörde till fabriken. Områdena uppfördes av eller
med starkt bistånd av tändsticksfabriken.

Byggnadstradition

Inom området finns museiområdet med sin blandade bebyggelse, de få bevarade byggnader som finns
kvar från tändsticksfabrikens tid samt de båda egnahemsområdena.

På friluftsmuseet finns idag dels arkitekten Erik Lundbergs specialritade museibyggnad, dels de
byggnader som flyttats hit från olika delar av närområdet. Erik Lundberg var en av Sveriges främsta
arkitekter under 1930-talet. Samlingen av äldre byggnader har högt kulturhistoriskt värde och utgör en
källa till den lokala historien och byggnadstraditionen. Samtidigt belyser friluftsmuseet det tidiga 1900-
talets syn på kulturarvet och hur man valde att bevara detta med föreblid i ”Skansen” på Djurgården i
Stockholm.

Tändsticksfabriken stängdes 1968 och fabriksbyggnaderna revs i början av 2000-talet. De få byggnader
på fabriksområdet som hört till tändsticksfabriken har ett högt värde som minnen av en av Västerviks
absolut viktigaste industrier: vaktkurerna, kontorsvillan samt smedjan (den senare utanför kärnområdet).

Inom kärnområdet finns olika typer av bostäder. Just norr om fabriksområdet ligger både disponentvilla
och verkmästarbostad. Även ”Tuvan” som ligger utanför kärnområdet har fungerat som disponentbostad,
men är idag kraftigt om- och utbyggt till bostadsrättsområde/seniorboende. Norr om Tändsticksvägen
ligger ett samlat egnahemsområde där de flesta byggnader uppförts som arbetarbostäder till fabriken.
Husen är främst byggda under 1910- och 1920-talen, även om det också finns villor som tillkommit
senare under 1900-talet. De flesta äldre villor är byggda i trä med stående locklistpaneler målade med
rödfärg och med detaljer i vit oljefärg. Taken är brutna, valmade och många av dem ännu belagda med
rött lertegel. Tomterna är relativt små men här har ändå funnits plats för egna odlingar och än idag finns
enstaka äldre fruktträd kvar. Gatorna är smala och utan trottoarer. Områdets karaktär är som helhet
välbevarad och känsligt för förändringar. En kvalitet är att husen skiljer ut sig som en samlad grupp, varför
området inte bör byggas ut.

I kärnområdet ingår ytterligare ett liknande egnahemområde som ligger utmed Gränsövägen. Troligen
kan även dessa villor ha en koppling till Västerviks tändsticksfabrik, då många av husen säkert uppförts,
eller åtminstone bebotts, av arbetare vid fabriken. Den direkta kopplingen till företaget har dock inte
kunnat beläggas, varför området får betraktas som ett allmänt egnahemsområde, som exempelvis också
bör ha bebotts av arbetare vid Grantorpsfabriken (tändstickor, karosserier). Även i detta område finns
några yngre villor men det är de äldre villorna, uppförda cirka 1910-1930, som är mest framträdande och
skapar områdets karaktär. För de äldsta villorna finns en tydlig nationalromantisk stilinfluens. Sadeltaken
är höga och branta, fasaderna klädda med liggande panel, i gavelrösten finns på några av dem en
solfjäderformad dekor. Men det finns också villor med brutna tak likt de äldre villorna kring Splintgatan.
Även här dominerar röd slamfärg och vita oljefärgsdetaljer. Även trädgårdar och gatustråk har samma
karaktär som kring Splintgatan.
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Sjöfart och kustnäringar

Västerviks museum vid Kulbacken präglas vad gäller samlingar, utställningar och friluftsmuseet av den
långa marina traditionen som finns i kommunen. Inom kärnområdet blir det tydligt genom de byggnader
och båtar som finns på området.

Kulbackens museibyggnad med torpet Vrå i förgrunden.

 

Båtsmanstorpet Vrå var en av de första byggnaderna som flyttades till
museiområdet, redan 1929. Det byggdes cirka år 1800 i Tibbhults by,
Hjorteds socken.

Saltmagasinet, från gamla varvsområdet i Västervik, flyttades till Kulbacken
år 1941.

 

Det 18 meter höga Unos torn markerar Kulbacken vida omkring, samt
erbjuder en spektakulär utsikt över Västerviks stad.
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Västerviks Tändsticksfabriks disponentvilla.

 

Tändsticksvillorna kring Splintgatan.

Karaktärsskapande uthus i området kring Splintgatan.

 

Välbevarade villor i egnahemsområdet utmed Gränsövägen.

Västerviks tändsticksfabriks kontorsvilla.

 

Äldre industribyggnader vid Norrlandsvägen.
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Kärnområde Vitudden
Västerviks stad

Kärnområdet Vitudden är en del av stadsdelsområdet Södra Norrlandet. Området utgörs av strandpartiet
mellan Grantorpet och Vitudden, söder om Vituddens båtvarv. Bebyggelsen består av ett tiotal
sommarvillor från det tidiga 1900-talet.

De första sommargästerna
En av de första som byggde egen sommarstuga i Västervik var bryggeriänkan Amelie Lorich från
Stockholm. Och vilket hus hon byggde! Villa Vitudden är en nationalromantisk bakelse i vaniljgult
och rosa. Tyvärr fick Amelie aldrig njuta av sin skapelse. När den stod klar var hon redan död men efter
henne har flera kunnat få uppleva det fantastiska hus hon lämnade efter sig. I närheten av Vitudden
byggdes ytterligare några lite mera påkostade sommarvillor i det tidiga 1900-talets moderna stilar. De
som ägde och brukade de här husen var föregångare till dagens fritidshusägare ägare och turister som
besöker Västerviks kommun.

   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Sjöfart och kustnäringar Den första generationens sommarvillor. Fyr längst ut på vitudden – ej besiktigad.

Byggnadstraditionen

”Äldre sommarvillor med tidstypiska exteriörer. Områdets stora strandtomter med egna
bryggor, båthus, lusthus med mera. Villa Vituddens extrema stilmedvetenhet och
påkostade exteriör som ett mycket välbevarat exempel på en tidig, exklusiv
sommarvilla.

Klass 2

©Lantmäteriet

1065



   Tjustbygden     Kust & Skärgård

Sjöfart och kustnäringar

Kärnområde Vitudden är ett av de tydligaste exemplen på tidig sommarbebyggelse i Västerviks kommun.
Kärnområdet utgör ett av få områden utmed Västerviks stränder med en sammanhållen bebyggelse av
äldre sommarvillor, som inte förtätats med senare tiders villor. Områdets höga kulturvärde beror just av
detta - här finns ett större sammanhängande avsnitt med stora strandtomter bebyggda framförallt med
rymliga villor från 1900-talets första decennier, en tidig representant för den sommar- och
semesterbebyggelse som under 1900-talets andra hälft skulle spridas till bredare skikt av befolkningen
och därmed komma att prägla många kustavsnitt i Västerviks kommun. Ytterst belyser
semesterbebyggelsen det svenska samhällets övergång från självhushållets bondeland till
penningekonomins löntagarsamhälle.

För förmögna stadsbor har det sedan 1700-talet varit vanligt att inte bara äga hus inne i staden. Man såg
också gärna till att skaffa sig en liten lantgård på stadsägorna utanför stadens tullar. Dessa gårdar var en
del av borgarhushållens försörjning, med odlingar och djur, men de var även en form av sommarställen
dit man drog sig undan för att slippa stadens hetta och larm. I Stockholm kallas dessa gårdar
malmgårdar, ett begrepp som överförts även till andra städer. I Västervik finns exempel på flera sådana
malmgårdar, som Karstorp, Ludvigsborg och Arabien för att nämna några. Mot slutet av 1800- talet, när
staden blev allt mer överbefolkad och förorenad, samtidigt som borgarklassen ökade, valde alltfler
välbeställda stadsbor att skaffa sig en villa utanför staden där familjen kunde bo under sommaren. Dessa
sommarnöjen var inte några agrara enheter, utan skulle framförallt erbjuda avkoppling och en förbättrad
hälsa genom frisk luft, motion och salta bad. Närhet till stadens bekvämligheter och sociala liv, till
kommunikationer och husfädernas yrkesliv var samtidigt ofta en förutsättning. Många sommarvillor
anlades därför i strandlägen inte alltför långt ifrån en stad. Västervik, med sina många stränder och med
fördelaktiga ångbåtsförbindelser, var en lämplig ort att titta närmare på för den presumtive
sommarhusbyggaren.

Det var just också ett initiativ utifrån som inledde Vituddens tid som sommaridyll. Markerna vid Vitudden
hörde tidigare till Gränsö egendom. De avskildes redan under 1800-talets första hälft formellt som en
egen gård, men fortsatte ägas och brukas av herrgården. Men undantag av fyren, som sannolikt
uppfördes 1895, stod området troligen obebyggt till år 1901 då själva udden uppläts med ett
nyttjanderättskontrakt på 50 år till en änkefru Amelie Lorich från Stockholm, som omgående lät uppföra
Villa Vitudden där. Lorich skall ha varit en förmögen bryggeriänka. Tyvärr hann hon inte njuta av sin
skapelse någon längre tid, utan skall ha avlidit innan huset stod helt klart. År 1904 överlät hon kontraktet
på handlanden Jakob Clemenson från Stockholm, vars änka Hanna kom att inneha det fram till sin död
1947. Sannolikt var det hon som under en tid drev pensionat i villan och under andra världskriget
användes huset som flyktingförläggning för baltiska flyktingar. Hanna Clemenson gjorde ett par försök att
få friköpa fastigheten, men misslyckades. Efter hennes död såldes den istället av familjen Fleetwood till
disponent Thure Carlsson som enbart innehade Vitudden i ett par år, innan den nuvarande ägarfamiljen
köptes huset år 1950.

Efter det att Villa Vitudden uppförts ingicks fler nyttjanderättsavatal på udden, varefter flera stora villor
uppfördes av välbärgade Västerviksbor på de generöst tilltagna strandtomterna. 1925 kom en lagstiftning
(ensittarlagen) som gav arrendeinnehavare rätt att lösa ut sina fastigheter. Många av Vituddens
sommarvillor friköptes och styckades av på 1930- och 1940-talen.
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Byggnadstraditionen

De flesta av Vituddens villor har ännu en bevarad historisk karaktär och ett ansenligt kulturhistoriskt
värde. Villa Vitudden (Vitudden 1:13) med sitt extraordinära, men i många avseende för byggnadstypen
kännetecknande, uttryck samt sitt mycket välbevarade skick, står dock i en klass för sig och har en
avgörande betydelse för områdets samlade värde. Fastigheten har varit påtalad för att
byggnadsminnesförklaras men frågan avslogs av länsstyrelsen med motiveringen att byggnadstypen
redan finns representerad bland länets byggnadsminnen.

Villa Vitudden utgör ett paradexempel på en exklusiv sommarvilla från slutet av 1800-talet – sekelskiftet
1900. Huset är uppfört i en eklektisk villastil som blandar olika stildrag, med tydliga influenser av
schweizerstil och nationalromantik/ fornnordism. Genom att många byggnadskroppar och former lagts till
varandra skapas en avväpnande och informell arkitektur. Vinklar och prång bjuder in till förtroliga samtal
och lustiga lekar. Öppna verandor och glasverandor bjuder in och binder samman inne med ute.
Fasadmaterialen, spån och stockpanel, refererar nostalgiskt till ett naturnära, okonstlat leverne. Få
liknande hus finns i landet, även om det finns paralleller framförallt i Stockholms och Bohusläns län. Villa
Vitudden är än idag mycket välbevarad såväl exteriört som interiört. Byggnaden har ett mycket högt
kulturhistoriskt värde och är känslig för alla typer av ändringar.

Flera av villorna kan antas vara byggda under 1900-talets två första decennier. De är, jämfört med Villa
Vitudden, uppförda i en mer återhållen snickeriarkitektur. Liggande fasspontpaneler, snickeridetaljer och
glasverandor hör till stilen. Bryggor, bad-, båt- och lusthus förstärker områdets karaktär.

Vägen till Villa Vitudden, en idyllisk grusväg.

 

Stora, sluttande strandtomter kännetecknar området.
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Villa Vitudden, byggt 1902 som en av kommunens första ”sommarstugor”
av possessionatsänkan Amelie Lorich från Stockholm.

 

Flera mindre hus från det tidiga 1900-talet hör till Villa Vitudden.

Villa Ekvik uppfördes av Västerviksbyggmästare Per Anderberg år 1915,
troligen som sommarvilla för den egna familjen. 1930 övergick
nyttjanderätten till grosshandlare J E Edlund.

 

Vid mitten av 1900-talet ägdes detta hus av Leonid Fleetwood. Det kom att
avskiljas från stamfastigheten långt fram i tiden och därför har inget namn
på huset/fastigheten påträffats i handlingarna.

Villa Solvik ägdes vid mitten av 1900-talet av direktören vid Grantorpets
Fabriks Ab Edvin Söderlind.

 

Villa Gläntan är idag Västerviks församlings sommarhem, men
ursprungligen uppfört som en privat villa.
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Villa Mediro friköptes och styckades av från Vitudden/Gränsö år 1921 av
disponenten vid Västerviks Tändsticksfabrik Emil Rahmberg. Möjligen var
det även han som lät uppföra det.

 

Lusthus och bryggor hör till sommaridyllerna på Vitudden.
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Kärnområde Reginelund
Västerviks stad

Kärnområdet Reginelund utgör sydöstra delen av stadsdelsområde Arabien–Peru norr om Västerviks
centrum. Området utgörs främst av en- och tvåfamiljsvillor från perioden cirka 1915-1945, där det sista
decenniet av denna period framträder särskilt genom kärnområdets sammanhängande bebyggelse i
utpräglad funkisstil.

Villor för den som hade råd
Stora villor på lummiga tomter, påkostade material och fina detaljer, det utmärker bostadsområdet
Reginelund som är en del av stadsdelarna Arabien och Peru. Under 1900-talets första årtionden byggde
de västerviksbor som hade det lite bättre ställt sina privata villor här. Hos de äldsta villorna finns drag av
jugend och 1920-tals klassicism men här finns också några av stadens finaste exempel på funkis. Varje
tid har sina material och sina stildrag att värna. Gemensamt för området är den ljusa färgskalan och det
påkostade intrycket.

   Tjustbygden     Städerna i Tjust

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Stadens årsringar
Stadsnära expansionsområde för stadens bostadsbebyggelse perioden cirka 1910-
1945. Framförallt tydlig årsring av funkisbebyggelse perioden ca 1935-1945.

Byggnadstraditionen
”Västerviksrevetering” en form av slätputs med grov yta. Regionalt verksamma
arkitekter och byggmästare.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Stadens årsringar

Kärnområdet utgör en del av en av stadens tydliga årsringar som skapades under 1900-talets första hälft.
Det visar att nybyggnationen i Västervik under det sena 1930-talet och det tidiga 1940-talet var som
intensivast i området just norr om den gamla stadskärnan, även om stadsdelar som Södermalm, Ekdalen
och Jenny också har en hög andel bostadshus från denna tid.

De båda stadsdelarna har namn efter två tidigare gårdar i området, Reginelund och Arabien. Kvar av
dessa finns ett par riktigt gamla bostadshus. De äldre bostadshusen har ett särskilt värde eftersom de
vittnar om områdets agrara förflutna. Reginelund var en av de borgargårdar som redan på 1700-talet
byggdes utanför Västerviks stadsgräns på en sjötomt vid Gamlebyviken. Arabiens gård, ett stycke väster
om Reginelund, tillkom sannolikt vid mitten av 1800-talet. Gårdarna var en form av sommarnöjen, men
hade också en viktig funktion i ägarnas självförsörjning. Trädgårdsodlingar och djurhållning gav ett tillskott
till familjernas hushåll. Reginelunds ägor skall ha köpts in av Västerviks stad några år in på 1900-talet,
men redan 1891 köptes gårdsbyggnaderna in av staden och ändrades till epidemisjukhus. Sedan ett nytt
epidemisjukhus uppförts vid lasarettet vid mitten av 1920-talet revs Reginelunds gård, med undantag av
den byggnad som ännu ligger i hörnet Reginelundsgatan-Skomakaregatan. Arabiens ekonomibyggnader
revs på 1940-talet, men mangårdsbyggnaden står ännu kvar vid Arabievägen.

Byggnadstradition

I kärnområde Reginelund finns en ovanligt hög andel välbevarade byggnader både från tiden innan och
efter funktionalismens genombrott. Tillsammans bildar de en bra illustration av det stilmässiga, tekniska
och sociala paradigmskifte som funktionalismen innebar. Kärnområdets sammantaget höga
kulturhistoriska värde bärs upp av en överlag rimligt välbevarad villabebyggelse från 1900-talets första
hälft, som genom kontrasterna i byggnadsstil tydligt visar funktionalismens starka genombrott på 1930-
talet. Sjöfronten utmed Norra Strandvägen visar upp en sällsynt enhetlig rad av funkisfasader och även i
kärnområdets västra del finns en sammanhängande bostadsbebyggelse i funkisstil. Kärnområdets
funkisbebyggelse har dock en högre grad av ursprunglighet i jämförelse med de andra områdena. Såväl
bland äldre som yngre villor i kärnområdet finns ett antal exteriört mycket välbevarade exemplar med
tidstypiska material och detaljer som förmedlar en stark historisk närvarokänsla.

De välbevarade dragen hos många byggnader gör också att de enskilt kan tas som utgångspunkt för att
belysa boendets och byggandets förutsättningar under olika perioder under 1900-talets första hälft.
Områdets bebyggelse visar hur funkisens formspråk fick ett närmast fullständigt genomslag några år in
på 1930-talet. I områdets sydöstra del, frånsett raden närmast Gamlebyviken, ligger större stadsvillor från
1910- 1920-talen, varav flera kan ha inrymt ett par lägenheter. Dessa äldre villor bär spår av dåtidens
populära byggnadsstilar som jugend och 1920-talsklassicism. Husen har voluminösa former med höga
och ofta brutna tak, med takfötter som bryts av uppskjutande frontespiser med olika dekorativa motiv.
Fönsteromfattningar och hörnkedjor pryder fasaderna. Trädgårdarna är stora med kvarvarande fruktträd
som vittnar om trädgårdarnas betydelse för självhushållet. I en del fall finns också äldre uthus bevarade.
Redan i höjd med Slöjdgatan dyker de första fyrkantiga, ljusa och avskalade ”funkislådorna” upp för att
helt dominera omgivningarna från Sjögrensgatan och vidare norr- och västerut. Hela raden av byggnader
utmed Norra Strandvägen utgörs också av funkisbyggnader. Husen är genomgående uppförda i två
våningar med mycket flacka, valmade tak, utan uppskjutande former som stör takfotens raka linje. Många
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av dem har ännu kvar sin ursprungliga fasadputs, som just i Västervik aldrig gjordes helt slät utan fick en
för trakten kännetecknande grovriven yta. ”Dekorationerna” begränsas till praktiskt betingade detaljer som
balkonger och skärmtak över entréerna.

Mycket välbevarad och elegant 1920-talsvilla vid Reginelundsgtan med
kvaliteter utöver det vanliga i detaljer och material, som skiffertak och
kopparplåtsinklädd takkupa och skorsten.

 

Mycket välbevarad och elegant 1920-talsvilla vid Reginelundsgtan med
kvaliteter utöver det vanliga i detaljer och material, som skiffertak och
kopparplåtsinklädd takkupa och skorsten.

Två mycket välbevarade villor av 1910-talskaraktär vid Stenhamragatan
som genom sina material och fina originaldetaljer på ett övertygande sätt
förmedlar sin tids historia. Uthusen berikar kulturmiljön ytterligare. De stora
villorna kan säkert, som ofta var fallet, ursprungligen ha inrymt ett par
lägenheter, en uppe och en nere.

 

Två mycket välbevarade och identiska tvåfamiljshus i utpräglad funkis från
cirka 1940. De släta balkongfronterna, som ofta bytts ut, och de stenskodda
terrasseringarna som öppnar tomterna ut mot Gamlebyviken förhöjer den
historiska äktheten.
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Välbyggd och välbevarad villa från cirka 1920 vid S:ta Gertruds väg.

 

Äldre villor vid Slöjdgatan.

Balkong över hörn på välhållen (troligen exteriört återställd?) funkisvilla vid
S:ta Gertruds väg.

 

Den välexponerade raden av snarlika funkiskuber ut mot
Galmlebyviken/Norra Strandvägen.
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Kärnområde Johannesdal
Västerviks stad

Kärnområde Johannesdal utgör den östra delen av stadsdelsområdet Lidhem-Johannesdal. Området
omfattar centrumbildningen i norra delen av Lysingsvägen, flerbostadshus utmed Lysingsvägen, villor
utmed Sjömansgatan och ett litet radhusområde söder om Skärgårdsgatan.

Svensk bruksortstradition och modern stadsplanering
Johannesdal är en brytpunkt. Här möter den gamla företagskulturen där bruket tog ansvar för människor
arbete och boende det moderna 1900-talets kommunala planläggning av bostadsområden. Tannin AB lät
från 1948 uppföra ett antal villor för sin anställda, ett par av dem för tjänstemän, men merparten för
fabrikens arbetare. De snedställda villorna ger en särskild karaktär åt Sjömansgatan. Området hade fått
sin struktur genom en ny stadsplan 1942. Bilen var ännu inte en självklar del i stadsbilden. Därför skulle
området förse de boende med den service som de behövde. Ett stadsdelscenter med butiker ordnades
utmed Lysingsvägen. Funktionalismens tankar om ljus, luft och grönska var fortfarande viktiga i
planeringen. Flerfamiljshusen är så kallade lamellhus. Hos några av dem finns ännu fina tidstypiska
detaljer i entréer, fönster och balkonger bevarade även om mycket av detta bytts ut med tiden.

   Tjustbygden     Städerna i Tjust

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Stadens årsringar Området som tydligt exempel på den tidiga efterkrigstidens planering och byggande.

Byggnadstraditionen Tidstypiskt boende från mitten av 1900-talet. Johan Lund, regionalt verksam arkitekt.

Klass 2

©Lantmäteriet
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Stadens årsringar

Kärnområdet utgör en del av en av stadens tydliga årsringar som skapades i motten av 1900-talet.
Utpekandet bygger på de många tidstypiska drag som finns samlade i detta stadsavsnitt, både i fråga om
stadsplanens utformning och i de enskilda husen. Områdets tillkomst under en kort period omkring år
1950 har gett en miljö med en väl sammanhållen gestaltning som konsekvent speglar denna tid.

Under andra världskriget upprättades ett stort antal nya stadsplaner i Västervik. I april 1942 godkändes
en omfattande plan för Ludvigsborgs- och Johannesbergsområdena med omgivningar. Johannesbergs
och Johanneslunds gårdar hade redan år 1903 köpts in av Västerviks stad. Gårdarnas åker och
hagmarker var förhållandevis flacka och lämpade sig väl för bostadsbebyggelse. Från stadens sida såg
man det som särskilt önskvärt att upplåta tomter på dessa ägor för egna hem åt industriarbetare, vilket
uttalades i planbeskrivningen. Ställningstagandet bottnade säkert i närheten till industrierna utmed
Skeppsbrofjärden. Planens huvudsakliga upplägg behölls, men med viss förändring av byggnadshöjder
med mera, då den realiserades åren kring 1950. Stommen i gatustrukturen, som gav kvarteren deras
form, bildades av den nya trafikleden Östersjöleden som fick sin kurvatur med hänsyn till en eventuell
framtida spårdragning utmed gatan, och av Lysingsvägen. Lysingsvägen bildade områdets ”ryggrad” och
en förbindelselänk mot Esplanaden-Idrottsgatan samt Hallströmsgatan. Där gatorna sammanstrålade
bildades en plats, Johannesdalsplan.

Byggnadstraditionen

Kärnområdets bebyggelse utmärks av villor, radhus och flerfamiljshus typiska för tiden i mitten av 1900-
talet.

Enhetligheten mellan byggnaderna, men även skillnaderna mellan de tre olika villatyperna, är ett bärande
kulturhistoriskt värde i området. Både villorna och radhusen utgör, trots senare ändringar av fasader och
detaljer, utmärkta exempel på sin tids byggande, som jämfört den tidigare funktionalismen innebar en
återgång till mer traditionella material och byggnadsdelar, exempelvis tegeltäckta sadeltak och fasader
med locklistpanel. Varje hus fick sin egen färg, där varma och dämpade kulörer av gult, grått rött eller
grönt gärna valdes. Snedställningen av villorna som skapar ett motiv av upprepade gavlar utmed gatan är
också den typisk för tiden, liksom radhuslängornas fasadförskjutning.

Villorna och radhusen ritades av Johan Lunds arkitektkontor i Västervik. Villorna fanns i tre olika modeller
och de anställda fick utifrån tjänstegrad välja typ av villa. De flesta villor som uppfördes var av en enklare
standardmodell för arbetare. En handfull något större hus med panoramafönster och garage uppfördes
för bolagets tjänstemän och i södra änden av Sjömansgatan byggdes två ännu större villor för högre
tjänstemän. Vilken firma som byggde husen är okänt, men en teori är att det kan ha varit husfabriken
Olsson & Rosenlund som levererade och byggde upp dem.

De första villorna i kärnområdet byggdes 1948 och i rask takt växte området fram under de följande åren.
1953 byggdes radhusen. Alla dessa hus byggdes för Tanninfabrikens anställda (se ”Kärnområdet Tannin-
Södra förstaden” om AB Tannin). De arbetare som var anställda vid Tanninfabriken och som ville bygga i
Johannesdal fick subventionerade lån och företaget stod för ritningarna till husen med avsikt att få ett
enhetligt villaområde. Det är inte klarlagt om företaget också köpte och ägde marken där husen byggdes.
Säkert var också Västerviks stad en aktiv part i förverkligandet av området.

Området kring Lysingsvägen och Johannesdalsplan utgör ett bra exempel på stadsplaneringen kring
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1950, vilken hade sin grund i funktionalismens idéer om ljus, luft och grönska, och lamellhusens fördelar i
detta avseende, samtidigt som funktionalismens ensartade planering och strikta formspråk började
ifrågasättas. Stadsplanerna utformades nu utifrån tankar om ”grannskapsplanering”, där gröningar,
allmänna platser och stadsdelscentra skulle fungera som mötesplatser för stadsdelens invånare. Bilen
var ännu inte en självklar del av människors vardag och närheten till service var avgörande i de nya
stadsdelarna. Utmed Lysingsvägen, där en lindallé markerar gatans dignitet, står lamellhus i tre våningar.
På ena sidan är de öppet ställda med gavlarna mot gatan, på andra sidan och kring Johannesdalsplan
sluter de sig kring gaturum och platsbildning. I bottenvåningen har många av dem butikslokaler som
markerar det lilla lokala centrumet. Ännu idag marknadsför Västerviks bostadsbolag stadsdelen
Johannesberg som ”... en liten stad i staden, med eget torg, restauranger och butiker.” Områdets
flerbostadshus uppfördes både av det kommunala Västerviks Fastighetsaktiebolag, kooperativa
föreningar som HSB och privata värdar. Flera arkitekter var involverade i arbetet till exempel Ture
Johansson och Nils Jepsson som ritade Johannesdal 14, Gillis Skuthe från Linköping som ritade
Göjaholmen 1 samt stockholmsarkitekten Ragnar Westin som ritade Trollholmen 1. De förhållandevis få
flerfamiljshus i området som ännu har till stor del bevarade exteriörer visar hur en större omsorg lades på
byggnadernas detaljer, som entréer, balkongfronter och småfönster, från slutet av 1940-talet och vidare
under 1950-talet jämför med tidigare period av funktionalismen. Husens fasader fick mustigare kulörer.

En stor andel av kärnområdets byggnader, särskilt bland flerfamiljshusen, har dock förändrats utan att
hänsyn tagits till deras ursprungliga kvaliteter och utförande. Det är från antikvarisk synpunkt önskvärt att
man fortsättningsvis visar en större hänsyn och om möjligt återställer en del av de exteriöra kvaliteter som
gått förlorade. Ett särskilt värde kan tillskrivas den stora grupp sinsemellan snarlika villor, samt radhus,
som byggdes för anställda vid AB Tannin just efter krigsslutet. De speglar tidens sociala skiktningar och
öppet hierarkiska strukturer samt slutfasen av ett samhälle där arbetsgivaren hade ansvar för, och makt
över, de anställdas bostadsförhållanden och livssituation.

Vyn utmed Sjömansgatan visar den tidstypiska snedställningen av husen. I
detta avsnitt av gatan syns standardmodellen av villor.

 

Tjänstmannavillorna med sina panoramafönster.
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En av de två mycket välbevarade villorna för högre tjänstmän längst ned på
Sjömansgatan.

 

Radhusen, uppförda i början av 1950-talet i tidstypisk gestalt.

nom området finns en gammal jordkällare som markerar platsen för
Johannesdals gård.

 

Johannesdalsplan. Lysingsvägens lindallé. Klockan på mosaikklätt
fundament passar väl in i tidsbilden och är ett välkänt märke i staden.
Platsen benämns ibland ”Klockplan” i folkmun.

Flerbostadshus med affärslokaler vid Johannesdalsplan.

 

Fastigheten Johannesdal 14 vid Johannesdalsplan är ett av få flerfamiljshus
i området som ännu visar en tidstrogen fasad.
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Även den före detta livsmedelsbutiken i Johannesdal 14 är välbevarad, med
fönsterpartier i rostfritt stål och en interiör med kakel och mosaikklinker.

 

Historisk flygbild över området då det stod färdigt i början av 1950-talet. (Ur
Kalmar läns museums arkiv.)
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Kärnområde Långrevet
Västerviks stad

Kärnområde Johannesdal utgör den östra delen av stadsdelsområdet Lidhem-Johannesdal. Området
omfattar centrumbildningen i norra delen av Lysingsvägen, flerbostadshus utmed Lysingsvägen, villor
utmed Sjömansgatan och ett litet radhusområde söder om Skärgårdsgatan.

Bland fiskar, fiskeredskap och fiskare
I Västervik med sin skärgård har fisket varit viktigt. Långrev är ett redskap där krokar fästs på en lång lina
och agnas med småfisk. Redskapet har använts av skärgårdsfiskarna kring Västervik och när ett nytt
bostadsområde med flerfamiljshus och radhus byggdes i början av 1970-talet fick redskapet ge namn åt
det nya området. Kvarteret heter Nätet och in i området leder Gäddgränd, Ålgränd, Mörtgränd och
Abborrgränd. Husen är byggda med mörkt rött eller gult tegel som fasadmateria. Som om referenserna till
fiske inte skulle räcka med detta byggdes i områdets södra del Sankt Andreas kapell. Andreas var bror till
Petrus som gett namn åt den stora kyrkan Sankt Petri inne i Västerviks centrum. De båda bröderna var
galileiska fiskare och två av Jesus lärjungar.

   Tjustbygden     Städerna i Tjust

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Stadens årsringar
Området som tydligt exempel på planering och byggande under
miljonprogramsperioden.

Byggnadstraditionen
Tidstypiskt boende från 1970-talet. Andreasgården. Lennart Arfwidsson (ATRIO
arkitekter), regionalt verksam arkitekt med särskild inriktning mot kyrkor.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Städerna i Tjust

Stadens årsringar

Kärnområdets värde bärs framförallt upp av de drag som exemplifierar miljonprogrammets expansiva
bostadsbyggande. Den stora omfattning av en repetitiv och enhetlig bebyggelse vittnar om den
rationalitet som krävdes när en miljon nya bostäder i landet skulle förverkligas under en kort period.
Enhetligheten i husens utformning är ett av områdets viktigaste karaktärsdrag.

Trots socialdemokraternas inriktning på att avhjälpa bostadsbristen och höja boendestandarden i Sverige
ända sedan maktövertagande på 1930-talet gick utvecklingen under efterkrigstid inte snabbt nog. Partiet
sjösatte därför ”miljonprogrammet” som antogs av riksdagen 1965. Programmet gick ut på att en miljon
nya bostäder skulle byggas i Sverige under en tioårsperiod. För att snabbt få fram ett så stort antal
bostäder, som ändå skulle hålla en god standard och betinga rimliga priser, krävdes ett standardiserat
och rationellt byggande. Bland annat ändrades bolånesystemet så att ett industriellt byggande gynnades.
Strategierna lyckades och målet, en miljon nya bostäder, uppnåddes redan innan tioårsperioden löpt ut.

Byggnadstradition

Långrevet som byggdes i början av 1970-talet är ett bra exempel på hur miljonprogramsperiodens
byggnationer kunde få en småskalig, gemytlig karaktär, trots att produktionen i grunden var storskalig och
rationell. För att områdets höga kulturhistoriska värden inte skall gå förlorade är det väsentligt att behålla
den konformitet som finns bland husen avseende volym, färgsättning, material och detaljer. ”Den långa
serien” utgör en avgörande aspekt av områdets kulturhistoriska värde, varför rivningar eller ändringar av
delar av bebyggelsen kommer att påverka detta värde i negativ riktning. Områdets kulturvärden bärs
främst upp av radhuslängorna som ännu är exteriört välbevarade sedan uppförandet och därmed en
särskilt god exponent för det tidiga 1970-talets byggande.

I ett tidigare obebyggt skogsområde har ett kilometerlångt område med likadana hus lagts ut i närmast
snörräta rader, låga flerfamiljshus på den västra sidan och radhuslängor på den östra. Projekteringen
gjordes, sannolikt parallellt med kommunens detaljplanearbete, av Skånska Cementgjuteriet, ett av
landets största byggbolag. Bolaget hade en fabrik för prefabricerade betongelement i Kalmar, ett utslag
för tidens industrialiserade byggande, och husen i Långrevet kan sannolikt vara uppförda av sådana.
Exteriörernas fasadtegel ger dock intryck av genuint murverk, inte av ett ytskikt som lagts på redan på
fabriken. Teglet, i tidstypisk kombination med fasadavsnitt i trä, ger en rustik och varm atmosfär åt
området. Den växling som gjorts i färgsättningen mellan olika husgrupper, både avseende tegel och
träpaneler, ger variation, liksom de lätta förskjutningar i fasadliv som gjorts bland husen.

Vid sidan av själva husen finns många drag i Långrevet som utgör utmärkta tidsdokument. En av de
tydligaste är trafiksepareringen som kännetecknar 1970-talets planeringsideal. Bostäderna skulle nås via
bilfria gång- och cykelstråk, som de intima entrégränderna utmed Långrevets radhus eller gångstråket
längs flerfamiljshusens entrégårdar. Parkeringsplatserna förlades i områdenas utkanter, samtidigt som
det fanns normer för hur långt från bostäderna de kunde ligga. Förutsättningen för ett rationellt byggande
var att marken inledningsvis planades ut. Överskottsmassor samlades ofta till små kullar som vintertid
blev pulkabackar för områdets barn, så också i Långrevet som har sin egen pulkabacke just väster om
bebyggelsen. I övrigt sparades gärna naturmarken kring bebyggelsen. Skogens högresta tallar och
ormbunkssnår tränger in mellan husen i Långrevet och närheten till strövområdet i skogen västerut
upplevs säkert som en kvalitet för de boende.
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Till de typiska dragen i miljonprogrammets områden hör även de stadsdelscentra med affärer,
samhällsservice, kyrka och skola som byggdes i anslutning till bostadsområdena. I den södra delen av
Långrevet fanns tidigare ett litet centrum med affär, post, kiosk, skola och församlingsgård med kapell.
Flera av servicefunktionerna har idag försvunnit och byggnaderna förändrats. Stadsdelscentrat har därför
inte tagits i kärnområdet, med ett undantag i Andreasgården med kapell och klockstapel. Anläggningen
som stod klar 1976 ritades av arkitekten Lennart Arfwidsson och är som helhet välbevarad. Den speglar
1970-talets tankar om kyrkan som ett folkligt ”vardagsrum” för alla åldrar och visar hur modernismens
kyrkoarkitektur på 1970-talet utvecklades mot rikare former och ett rustikare materialval. Exteriören med
rödfärgade träpaneler och kapellets högresta spåntak, signalerar en traditionell enkelhet, samtidigt som
en stor omsorg lagts i gestaltningen. Kyrkorummets interiör är bevarad i originalskick och bör därför
särskilt värnas. Kapellets namn, S:t Andreas, är för övrigt väl genomtänkt. Västerviks nya kyrka heter S:t
Petri. De båda bröderna Petrus och Andreas var galileiska fiskare, vilket får sin särskilda poäng eftersom
områdets gatu- och kvartersnamn har namn av olika fiskarter och fiskeredskap.

Växlingen mellan rödbrunt ...

 

... och gult tegel ger variation och kännetecknar området.

Radhuslängorna hålls samman genom en inbördes enhetlig färgsättning av
träpartierna. Dova nyanser av gult, rött, blått eller grönt har använts.

 

Radhuslängornas platta tak och tunga, rustika murverk ger en stark
historisk tidskänsla. De framskjutande fasadpartierna ger resning och rytm.
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S:t Andreas kapell med sitt karaktäristiska spånklädda tak.

 

Kapellets interiör är ljus, men ändå ombonad.

Radhus vid Abborrgränd.
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Huvudområde Västrum
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/0KD9eW.

Huvudområde Västrum är ytmässigt omfattande och sträcker sig från prästgårdens marker i
nordväst till samhället Skaftet i sydost och Tovehults bruk i sydväst. Huvudområdet innehåller
de två kärnområdena sockencentrat med prästgården och Skaftet vid sundet mellan
Hjältsmaren och Skaftviken.

En provkarta över Tjust

I huvudområdet Västrum finns många av de företeelser som utmärker Tjust samlade.
Sprickdalslandskapet med sina berg i dagen och bördiga dalgångar, skärgården med sina
havsvikar som når långt in i landet och stora samlingar av gravar och andra lämningar från
bronsålder och äldre järnålder. Jordbruk, skogsbruk och en för landsbygden traditionell
bebyggelse samsas med den typiska kyrkplatsens karaktärsbyggnader. I områdets södra
del  låg Tovehults bruk där man gjöt kanoner mellan 1690 och 1820. Efter gjuteriets tid fanns
här i stället garveri och senare kraftverk. Skaftet har varit en liten industriort med sågverk och
arbetarkaserner typiska för det tidiga 1900-talet. Kasernerna finns kvar men sågverket är i
dag borta.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Kärnområden:
Kärnområde Västrums sockencentrum (link available only in online story)

Kärnområde Skaftet (link available only in online story)
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Beskrivning av huvudområdet
Huvudområdet Västrum ligger i södra delen av Västerviks kommun. Området har legat under högsta
kustlinjen vilket här innebär att höjderna har svallats rena från fint material som istället samlats i
dalgångarna. Hela Västerviks kommun tillhör det norra sprickdalslandskapet. I den södra delen av detta,
där Västrums socken ligger, är dalgångarna mellan höjdpartierna smala. När vattnet drog sig tillbaka
blottades dalgångarnas bördigare marker. De första bosättningarna etablerades i höjdlägena. Liksom i
övriga delar av Västerviks kommun är bronsåldern den utmärkande förhistoriska perioden i Västrums
socken. Hela regionen upplevde vid den tiden en omfattande befolkningsökning och spåren som
avsattes, främst i form av gravar, är idag en framträdande del av landskapet. Inom huvudområdet finns
två större koncentrationer av fornlämningar. Dels nordväst om sockencentret, dels sydväst om
prästgården. Båda områdena ligger i huvudområdets västra del i anslutning till vad som än idag är
områdets bästa jordbruksmarker. Lämningarna utgörs främst av gravar i form av rösen och
stensättningar. Områdets sydöstra del är däremot fornlämningsfattigt.

Att odlingsmarken inom huvudområdet inte är lika bördig som angränsande delar av socknen blir också
tydligt när man studerar den medeltida jordnaturen. Stora delar av Västerviks kommun domineras av
större gods och gårdar med underlydande byar och ensamgårdar. I Västrums socken finns visserligen
flera större gårdar, till exempel Helgerum, men inom huvudområdet har jordnaturen en annan karaktär
under medeltiden. I Västrums by fanns då två självägande gårdar, så kallade skattehemman, samt ett
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kronohemman och ett frälsehemman. I den angränsade byn Falkemåla, även den inom huvudområdet,
fanns ytterligare ett kyrkohemman. Kyrkans jordinnehav under medeltiden har varit påtagligt i
huvudområdets närområde. Under de följande århundradena kommer dock flera av gårdarna i området
att köpas upp av adelsmän och bli en del av något av Tjustbygdens stora godskomplex till exempel Bo
Jonsson Grips godsinnehav, Fågelvik och Helgerum.

Västrum blev ett sockencentrum 1622 då Västrum bröts ut ur Gladhammars socken. Eftersom
Gladhammars socknen var stor och vidsträckt ska det tidigt ha funnits ett kapell vid Björnhuvud. När den
nya socknen etablerades byggdes någon form av kapell vid dagens sockencentrum i Västrum. I samband
med detta blev en av kronogårdarna i Västrums by prästgård. Förutom prästbostad kom gårdens
mangårdsbyggnad också att tjäna som sockenstuga. Den första kyrkan, byggd av timmer, ersattes 1797
av den stenkyrka som idag finns i Västrum.

År 1766 genomfördes storskifte i Västrums by. Skifteskartan visar att det då fanns två gårdar i byn,
prästgården och frälsegården. Storskifteskartan i lantmäteriets arkiv har aldrig kolorerats men framstår
ändå som tydlig. Förutom de båda gårdarna återges flera torp inom byn. Även kyrkogården, klockstapeln,
sockenstugan och ett par backstugor i anslutning till kyrkplatsen redovisas. Med bara två gårdar i byn
behövdes inget ytterligare skifte under 1800-talet. Det landskap och den bebyggelsestruktur som finns
inom huvudområdets västra del fick alltså till stor del sin utformning redan under 1700-talets andra hälft.

Ytterligare en detalj som visas på storskifteskartan är vägsträckningen genom Västrum mot Gladhammar.
Eftersom denna väg före 1622 var kyrkväg för en del av socknens befolkning har detta varit en av de få
viktiga kommunikationslederna på land genom socknen. I övrigt har socknens kommunikationer varit
riktade mot sjön

Inom huvudområdet ligger också en viktig plats i den södra kommundelens brukshistoria, nämligen
Tovehult. Här startade handelsmannen och ägaren till Helgerums gods, Hans Andersson, ett kanongjuteri
i slutet av 1690-talet. Verksamhet som bedrivits vid platser som Gutan och Rumhult samlades och
förlades i Tovehult, närmare kusten. Kanongjuteriet flyttades på nytt på 1820-talet, då till Ankarsrum.
Istället startades ett garveri i Tovehult. Idag finns en kraftstation, några äldre byggnader samt en stor
mängd slagg kvar som vittnar om platsens industrihistoriska betydelse.

Inom huvudområdet var det vattenleden mellan Hjältsmaren och Skaftviken som blev platsen för en
industrietablering. År 1910 anlades en såg som kom att följas av ytterligare etableringar. I anslutning till
industrierna växte ett litet centrum fram med bebyggelse och service.

1086



Kyrkan från 1797 och skolan från 1909 utgör ett viktigt centrum i Västrums
socken.

 

Bron över vattnet mellan Hjältsmaren och Skaftviken är en viktig plats i
Skaftets historia. Till höger skymtar kraftstationen. Den stora gula
byggnaden i fonden är den så kallade Kantorsvillan, byggd 1912.

Tovehults kraftstation

 

Utsnitt av storskifteskarta för Västrums by 1766.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kyrkan med kyrkotomt/kyrkogård skyddas av kulturmiljölagen (KML 4 kap) och skall vårdas
och underhållas så att de inte förvanskas. Ändringar får inte göras utan tillstånd från
länsstyrelsen.

4. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

5. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
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kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

6. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
eventuella ekonomibyggnader.

7. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta
innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

8. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

9. Odlingslandskapet kring Västrums sockencentrum är värderat som klass 3 i
bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks
kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

10. Skaftets kvarn och lådfabrik är utpekad som en av Västerviks kommuns mest kulturhistoriskt
intressanta industrimiljöer i utredningen ”Västerviks kommuns industriarv” som togs fram av
Kalmar läns museum år 2009.
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Kärnområde Västrums sockencentrum
Västrums socken

Kärnområdet Västrum sträcker sig från prästgården i väster till sockencentrumet i öster. Området omfattar
ett för Tjust typiskt sprickdalslandskap, fornlämningar från bronsåldern, äldre gårdsbebyggelse samt ett
sockencentrum med flera funktioner.

Södra skärgårdens sockenkyrka

Västrum har varit sockencentrum för öbor och kustbor i södra delen av Tjusts skärgård sedan 1622.
Dessförinnan var Gladhammar kyrkplats med ett litet kapell vid Björnhuvud. Platsen för kapellet ligger en
bra bit söder om Västrums kyrkplats. För boende på öar som Händelöp och Nävelsö var det antingen en
lång väg till sjöss för att komma till kapellet eller en tur till sjöss och därefter en lång bit att ta sig
landvägen till Gladhammars kyrka. När befolkningen vid kusten och på öarna ökade, är det inte svårt att
förstå att en ny kyrkplats behövdes. Troligen valde man platsen så att skärgårdsfolket kunde komma med
båt nästan ända fram till kyrkan och för att flera vägar strålade samman här. Nära kyrkan ligger
prästgården, vars äldsta bostadshus ska ha flyttats hit från Lunds by omkring 1624. I slutet av 1800-talet
växte ett sockencentrum fram vid kyrkplatsen. De mest framträdande byggnaderna är skolhuset från
1909 och det före detta ålderdomshemmet, byggt 1914. I miljön vid kyrkan finns också Västrums
hembygdsgård med en samling av äldre byggnader som har flyttats hit från olika platser i socknen.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Mötesplatser
Sockencentrum som utgjort en centralplats för bygden sedan 1622. Under 1800- och
1900-talen har institutioner som skola, ålderdomshem och hembygdsgård etablerats

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

här.

Det förhistoriska landskapet
Inom området finns flera lämningar från bronsåldern som visar på att bygden brukats
under lång tid.

Byggnadstraditionen Kyrkan från 1797, prästgården samt hembygdsgårdens byggnader.

Mötesplatser

Vid sockencentrat i Västrums har verksamheter som kyrka, kyrkogård, skola, ålderdomshem och
hembygdsgård samlats. Nära sockencentrat ligger också prästgården. Sammantaget ger det platsen ett
högt kulturhistoriskt värde. De olika byggnaderna och anläggningarna är från olika tider och visar på
bygdens utveckling.

Platsen etablerades som socknens centrum när socknen bildades 1622. Idag ser vi en miljö typisk för det
sena 1800-talet med kyrka och kyrkogård i centrum, tillsammans med skola och ålderdomshem. Den
nuvarande kyrkan stod klar 1797. Skola inrättades vid kyrkan på 1850-talet. Den nuvarande
skolbyggnaden uppfördes 1909. Idag finns dagis i byggnaden. Ålderdomshemmet stod klart 1914 och
fjärdingsmannabostad 1918. I miljön har också funnits ett kommunhus men det är idag borta och platsen
där det huset låg är en del av Västrums hembygdsgård. År 1950 bildades Västrums hembygdsförening.
Efter två år började föreningen att anlägga hembygdsparken. Här kom äldre byggnader från socknen att
samlas, efter att de donerats till föreningen. Än idag är platsen en samlingspunkt för Västrumsborna.

Det förhistoriska landskapet

De förhistoriska lämningarna ger ett historisk djup åt platsen och visar på brukandets långa kontinuiteten i
området. Inom kärnområdet är lämningarna huvudsakligen koncentrerade till ett höjdområde mellan
kyrkan och prästgården. Här finns fem rösen (L1955:251, L1955:327, L1955:384, L1955:599 och
L1955:831), åtta runda stensättningar (L1955:80, L1955:156, L1955:157, L1955:232, L1955:233,
L1955:252, L1955:455 och L1955:917) och en stenfylld skeppsformig stensättning (L1955:454).
Gravanläggningarna är samlade inom ett område som är 300 x 150 meter stort. De äldsta gravarna
dateras till bronsålder, medan de runda stensättningar skulle kunna visa på en kontinuitet in i järnålder.
Lämningarna ligger i karaktäristiska lägen uppe på en höjdrygg, men är idag dolda i skogslandskapet.
Inom området återfinns även en skärvstenshög (L1955:328). Lämningen skulle kunna utgöras av en grav,
men förekomsten av skärvsten indikerar ofta att det förekommer en bronsåldersbosättning på platsen.

Söder om vägen mot Gunnebo finns ytterligare tre lämningar, ett röse (L1955:105), och två stensättningar
(L1955:33 och L1955:933).

Byggnadstradition

Inom kärnområdet är det främst byggnaderna för olika funktioner som utmärker sig genom ålder och
stilar.

Kyrkan från 1797 har många karaktärsdrag typiska för sin tid så som de putsade fasaderna med stora
fönster, långhusets brutna tak och tornets klockformade huv. Skolbyggnaden i nära anslutning till kyrkan
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är en stor 21⁄2 våningar hög byggnad, klädd med gulmålad locklistpanel och ett sadeltak belagt med nytt
tvåkupigt lertegel. Byggnaden har renoverats och byggts still men dess formspråk och takutsprångets
dekorerade takfotstassar visar ändå på att huset är från tidigt 1900-tal (1909). Väster om skolan, på
andra sidan landsvägen, ligger en större byggnad som byggdes som ålderdomshem 1914. Byggnaden
har fasader klädda med locklistpanel, målad med röd slamfärg, och snickerier i vitt. Det stora, valmade
taket är belagt med lertegel. Huset har drag från den nationalromantiska stilen som var modern när huset
byggdes. Det valmade taket, den kraftiga, profilerade takfoten samt burspråken är exempel på det.

På södra sidan av landsvägen ligger också Västrums sockens hembygdsgård. Här har
hembygdsföreningen samlat några byggnader från socknen, bland annat en ryggåsstuga och en loftbod.
Husen är målade med röd slamfärg med snickerier i svart eller vitt. På taken ligger en- eller tvåkupigt
tegel.

Bebyggelsen vid prästgården är från olika tider. Äldst är den byggnad som idag ligger som flygel till
huvudbyggnaden, mot norr. Denna byggnad ska ha flyttats hit från Lunds by omkring 1624. Den
nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1761. Väster om prästgården, utmed vägen mot Gladhammar,
finns också en äldre byggnad där man haft bränneri. Den är troligen uppförd i slutet av 1700-talet eller
början av 1800-talet. Norr om prästgården ligger arrendatorsbostaden från 1920-talet. I miljön finns flera
ekonomibyggnader som dateras till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen kring
prästgården har fasader som är målade med röd slamfärg, snickerier i vitt och tak belagda med rött
lertegel. Prästgårdens nuvarande mangårdsbyggnad är med sin storlek och sitt brutna säteritak en
framträdande byggnad som markerar sin betydelse som en av socknens viktigaste gårdar.

Ålderdomshemmet, byggt 1914 är en viktig karaktärsbyggnad i
sockencentrat.

 

Rösen och stensättningar på höjdläget nordväst om kyrkan.

1092



Prästgården som enligt uppgift i Sveriges Bebyggelse uppfördes 1761.

 

Hembygdsparken.
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Kärnområde Skaftet
Västrums socken

Kärnområdet Skaftet är beläget några kilometer söder om Västrums kyrka. Det utgörs av äldre
industrietableringar samt bostäder och service kopplad till de verksamheter som fanns på orten.

Sågverk där flottningsled möter djupa havsvikar

Ett sågverk byggdes med fördel på en plats där inlandets vattenvägar nådde kusten och mötte djupare
havsvikar där större fartyg kunde gå in och hämtat sågat timmer för vidare transport ut i världen. Skaftet
är en sådan plats. I dag finns inte sågverkets byggnader och anläggningar kvar. Men på höjderna runt
platsen för sågverket, ligger de stora kaserner som byggdes för sågverkets arbetare. Skaftet var inte
något samhälle eller någon by. När sågverket startades 1910 var man tvungen att snabbt bygga bostäder
för arbetarna och deras familjer. Flera familjer bodde i var och en av dessa kaserner. Bilden av livet i det
tidiga 1900-talets arbetarkaserner är att det var trångt, smutsigt och kallt om vintrarna. Sjukdomar härjade
och
fattigdomen var svår. Kanske var det lite bättre på en plats som Skaftet där husen inte låg så tätt som i
städerna. De stora, typiska husen har i flera fall moderniserats under 1900-talet. I dag är de
privatbostäder. Deras storlek och i viss mån också deras utformning berättar om att de haft ett särskilt
syfte då de byggdes. I dag är Skaftet ett stillsamt litet samhälle. Sågen har försvunnit. Kvar finns
kasernerna, ett vattenkraftverk och en liten snickerifabrik inrymd i den byggnad som på sågverkets tid
rymde fabrikens ångkraftverk.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden     Industrins landskap

Industrins tidevarv Industriort vid flottningsled som ledde till framväxten av ett litet samhälle. Kraftverk och
lådfabrik.

Mötesplatser Samhälle med handel och service.

Byggnadstraditionen Arbetarbostäder för sågverkets arbetare, äldre industribyggnader.

Industrins tidevarv

Skaftet är ett samhälle som är helt uppbyggt genom det sågverk som etablerades på orten och
verksamheter som följde i dess spår. Idag finns bara spåren kvar av den stora industrietableringen.

Det var 1910 som Blankaholms Sågverks AB flyttade sin verksamhet från Blankaholm till Skaftet. Bättre
möjligheter att flotta virke från Tjusts inland via sprickdalslandskapets vattenleder ut till kusten gjorde att
man valde att flytta sågen. Verksamheten i Blankaholm kom dock att tas över av Norrköpings
exporthyvleri och verksamheten där fortsatte.

Vid Skaftet växte den nya sågen snabbt och blev snart Västrums sockens största arbetsplats med 150
anställda. Vattnet reglerades med bygget av en damm och flottningslederna ordnades för att underlätta
arbetet. Vid dammens utlopp byggdes 1912 det första kraftverket för sågens behov. Än idag finns ett
kraftverk på platsen även om anläggningen idag är moderniserad. I övrigt finns inga anläggningar från
sågverket kvar.

När sågverket lade ner byggdes sågens ångkraftverk om till kvarn och lådfabrik. Lådfabriken grundades
av fabrikörerna Gunnar Andersson och Einar Jansson. Man tillverkade lådemballage och lastpallar.
Lådfabriken finns kvar än idag. Kvarnen lades ner i början av 1950-talet.

Mötesplatser

Sågverkets behov av arbetskraft fick människor att flyttat till Skaftet och därmed kunde också olika former
av service startas.

Det samhälle som växte fram vid sågverkets etablering växte mycket snabbt och redan 1912 fick man sin
första affär. Då startade Konsumtionsföreningen i Västervik en Konsumbutik i den byggnad som idag är
antikaffär och loppis i en vägkorsning norr om sågverket. Ytterligare en butik startades i den fastighet som
kallades Bläckhornet i anslutning till sågen. Granne med Konsumbutiken byggdes ett hotell. Byggnaden
förefaller ha moderniserat på 1950-talet och då bland annat klätts med gult tegel och försetts med nya
tvåluftsfönster.

I det lilla samhället fanns också föreningslokaler så som ett missionshus som idag är rivet. Kvar finns
Betanias lilla kapell, om än i ett förändrat skick. När Skaftets glansdagar som industriort var över kom en
av de större bostadsbyggnaderna i samhället att byggas om till sjukhem 1951. Det är fastigheten som
kallades Sjögårda, bygd 1914.

Byggnadstraditionen

I Skaftet finns flera arbetarkaserner som inrymt bostäder åt sågverkets arbetare och familjer. De utgör ett
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påtagligt inslag i miljön och trots att de flesta genomgått olika moderniseringar är deras ursprungliga
funktion fortfarande avläsbar.

Arbetarkasernerna byggdes på 1910-talet och flera har detaljer i den nationalromantiska stil som var
modern vid tiden, till exempel brutna tak, liggande panel, stora fönster samt takkupor för ljusinsläpp på
den övre våningen. Flera förefaller av äldre bildmaterial att döma ha haft panel målad med röd slamfärg
och knutar samt snickerier målade med vit oljefärg. Flera har kvar denna färgsättning idag men det finns
också exempel på äldre byggnader vars fasader målats med oljefärg under 1900-talet. Flera av taken är
också belagda med rött lertegel, företrädesvis tvåkupigt. Samma stil, material och färgsättning har flera
av de mindre villor som kompletterar bostadsbebyggelsen i Skaftet. Även flera av dessa byggdes under
den expansiva tiden på 1910-talet.

Byggnaden som varit sågens ångkraftverk och därefter rymt kvarn och lådfabrik är idag en
karaktärsbyggnad i Skaftet. Det är en putsade stenbyggnad i gult och vitt med korrugerad plåt på taket.

Platsens för det sågverk som startades 1910 och som blev grunden för
samhället Skaftets etablering och utveckling. Idag finns en modern
kraftstation.

 

Helgerum 1:30, kallad Kasernen, byggdes 1911 som en av de första
arbetarbostäderna på platsen. Huset är idag exteriört ett av de mest
välbevarade bostadshusen från den tiden.

Vid Skaftets lådfabrik bedrivs fortfarande verksamhet. Byggnaden i sten
från 1915-1916 är idag ett landmärke för Skaftet, i synnerhet från havet.

 

Tidstypiska mindre villor utmed vägen mot badplatsen. Flera av dem
byggdes under 1910-talet.
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Konsumbutiken från 1912 har under senare år blivit Antik- och loppisaffär.

 

Det så kallade Hotellet som byggdes 1919 men som genomgått en kraftig
ombyggnad på 1950-talet.

Skaftviken från nordväst. Lådfabrikens karaktäristiska byggnad är lätt att
känna igen.

 

Bostadshus på norra sidan av Skaftviken.

Kontorsvillan norr om kraftstationen, utmed landsvägen genom Skaftet.

 

Vy över Hjältsmaren. Via vattensystemet inåt landet flottades timmer till
sågverket vid Skaftet.
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Huvudområde Vråka
This story was made with Esri's Story Map Journal.

Read the interactive version on the web at https://arcg.is/GuOOG.

Huvudområdet Vråka utgörs av bymiljön och det kringliggande odlingslandskapet. Inom
huvudområdet finns ett kärnområde vid byns centrum.

Vägarna går till Vråka

På dagens kartor är det så tydligt. Där flera vägar strålar samman ligger byn Vråka. Det stora
gravfältet från brons- eller järnålder ligger mitt i byn. Fanns vägarna eller byn först? Ingen vet
idag. Men att vägarna haft en stor betydelse för Vråka är tydligt. Med många resande som
passerar genom byn har man kunnat starta en liten hantverksrörelse eller affär. Byn hade
goda jordbruksmarker och var därför en stor by. Inflyttningen av hantverkare gjorde den till en
av de största byarna i norra Kalmar län vad gäller befolkningsantalet. Idag bor det inte lika
många i Vråka men här finns fortfarande verksamheter som en glashytta, gårdsbutik och
musteri.

Innehåll:

Beskrivning av huvudområdet (link available only in online story)
Skydd och Riktlinjer (link available only in online story)
Kärnområden:

Kärnområde Vråka (link available only in online story)

©Lantmäteriet
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Beskrivning av huvudområdet
Området utgörs av ett öppet dalstråk som sluttar svagt mot sydost och havsviken Bredvassaviken. På
dalgångens sidor är landskapet kuperat med skogklädda höjder. I kanten mellan odlingslandskapet och
höjderna finns stråk av lövskog men uppe på höjderna, i synnerhet där berget går i dagen, dominerar
tallen. Området som i huvudsak är präglat av kontakten med havet och tydligt visar på en före detta
havsvik utgör ett skålformat plan, men i kanterna återfinns ett småskaligare kulturlandskap.

Inom huvudområdet finns ett antal registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. De är
koncentrerade till höjdlägena i huvudområdets norra och västra del. Lämningarna är främst i form av
gravanläggningar som rösen, stensättningar och högar. De skulle möjligen kunna vara från bronsåldern
men det stora antalet gravar i form av högar indikerar att det främst varit under järnålder som platsen har
haft en stor, bofast befolkning. Landhöjningen kan då ha nått så långt att området vid Vråka har blivit
attraktivt.

Järnålderns bosättning har kontinuitet in i medeltiden. Den första kända skriftliga noteringen om byn
Vråka är från 1341 och namnet stavas då Wrakum. Vid den här tiden hade kyrkan två hemman i byn och
fyra hemman var frälse. Ätten Grip med den kände Bo Jonsson, ägare till gården Vinäs med flera andra,
var en av dem som ägde jord i Vråka. I redogörelserna för hur stora gårdarna i byn var eller vad de
betalade i ränta kan man se att man hade en betoning på produktion av hö, smör och ved. Det sägs
också att man haft ”gott mulbete”. Jordbruket i Vråka har alltså varit inriktat på uppfödning av boskap.

Eftersom flera av gårdarna i byn tillhörde frälse förekom inte någon omfattande hemmansklyvning av
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gårdarna som man under 1700-talet kan se i flera byar. Däremot blev ett par av gårdarna med tiden
kronohemman istället för att tillhöra kyrka och frälse. Storskifte genomfördes i Vråka 1786. På
storskifteskartan kan man se byläget på den plats där byn idag ligger men bebyggelsens placering är inte
utritad.

Laga skifte genomfördes i Vråka 1844. Kartan från förrättningen visar en samlad radby med mangårdarna
i söder och ladugårdarna i norr. Byns tomter är utsträckta parallellt med vägen mot Hellerö på båda sidor
om vägen. Kartan visar också att Vråka redan vid den här tiden hade fått en torp- eller malmbebyggelse
nordväst om det gamla byläget. Under 1800-talets senare hälft och början av 1900-talet expanderade
byns bebyggelse ännu mera. Dels genom utflyttningen av gårdar, dels genom att hantverkare, handlare,
frikyrkoförsamlingar och nykterhetsförbund uppförde sina byggnader utmed vägarna. Denna expansiva
fas kan tydligt avläsas, i synnerhet av byggnader som ännu har en halvoffentlig karaktär: tre
frikyrkokapell, två handelsbodar, nykterhetsloge och mejeri. I lantmäterihandlingarna kan man också se
att många efter sekelskiftet 1900 valde att friköpa de här mindre tomterna. Den utvecklingen fortsatte
fram till slutet av 1920-talet. Många av de här nya fastigheterna har fått namn som Karlsberg, Marieborg
och Sandsveden.

På den ekonomiska kartan från 1947 ser man att det gamla byläget är tydligt men utmed byns vägar finns
nu en omfattande bebyggelse om gör byn utsträckt, framförallt mot norr. En jämförelse mellan den
ekonomiska kartan från 1947, den från 1980 och dagens karta visar att de goda jordbruksmarken i Vråka
fortfarande är i bruk.

Utsnitt ur karta från storskiftet 1786. Källa: Lantmäteriet

 

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1844. Källa: Lantmäteriet
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Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1947. Källa: Lantmäteriet

 

Baptistkyrkan till höger.
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Skydd och Riktlinjer
1. Huvudområdet omfattas av miljöbalken (MB 3 kap 6 §) som säger att mark- och

vattenområden samt fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som kan
skada dessa värden.

2. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (KML 2 kap). De får inte rubbas, tas bort, täckas
över eller på annat sätt ändras eller skadas utan tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller även
det så kallade fornlämningsområde som omger varje fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om
vad som är fornlämning och fornlämningsområde.

3. Kärnområdena är känsliga för förändringar och bör betraktas som särskilt kulturhistoriskt
värdefullt bebyggelseområden enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare
bör informeras om detta och vad det innebär. Områdena och deras byggnader får förändras,
men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör antikvarisk hänsyn tas, vilket kan
motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.

4. Särskilt värdefulla byggnader och områden får inte förvanskas (PBL 8 kap 13 §). Underhåll av
kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader ska utföras så att de särskilda värdena bevaras
(PBL 8 kap 14 §).

5. Det är önskvärt att planbestämmelser, det vill säga detaljplan eller områdesbestämmelser,
upprättas för alla kärnområden där bebyggelsens kulturhistoriska värden kan skyddas genom
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. I dessa bör en generell lovplikt införas för rivning, för
åtgärder som avsevärt påverkar befintliga byggnadernas yttre, samt för åtgärder avseende
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eventuella ekonomibyggnader.
6. Alla byggnader omfattas av varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 8 kap 17 §). Detta

innebär att ändring av en byggnad alltid ska utföras varsamt, så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Även underhållet av en byggnad ska anpassas till dessa värden och till omgivningens
karaktär (PBL 8 kap 14 §).

7. Värdefulla småmiljöer i jordbrukslandskapet, som till exempel åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap 11 §). Det innebär
att de inte får tas bort eller skadas.

8. Odlingslandskapet kring Vråka-Grötebo-Holm är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av
Länsstyrelsen Kalmar län, 1995.

9. Huvudområdets öppna odlingslandskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Åkerbruk,
betesdrift samt skötsel av landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen, fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla
landskapselement som stenmurar och rösen.

10. Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör
vägmiljön till. Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.
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Kärnområde Vråka
Västra Eds socken

Kärnområdet Vråka omfattar byns centrum, den gamla radbyn, samt delar av den bebyggelse som ligger
närmast norrut utmed vägen mot Vindö.

Gravfält, radby och frikyrkokapell

En vandring genom Vråka är en vandring i tiden. Mitt i byn ligger ett bygravfält med högar och
stensättningar från brons- och järnåldern. De som ligger begravda här har troligen levt och verkat i en by
som låg på samma plats där Vråkas bycentrum ligger än idag. Byn har en typisk radbystruktur med
mangårdar och ladugårdar tydligt åtskilda. Varje gårds bebyggelse ligger på en långsmal tomt. Alla
mangårdsbyggnader ligger i samma stråk och alla ladugårdar i ett annat. De stora ladugårdarna vänder
alla gaveln mot en av byns vägar och bildar en tydlig rad. Byn växte under 1800-talet när Sveriges
befolkning ökade. Nya idéer spreds i samhället och utmanade gammalt tänkande. Kyrkan fick konkurrens
av andra sätt att tolka den kristna tron. Flera olika så kallade frikyrkor grundades. De spred sitt budskap,
startade egna församlingar och byggde egna kapell. I Vråka byggde tre frikyrkoförsamlingar sina egna
kapell – Lutherska missionsförsamlingen, metodistkyrkan och baptistkyrkan. De tre kapellen sätter idag
sin prägel på Vråka och berättar om en tid då den religiösa väckelsen spreds över landet.

Teman som denna kulturmiljö reflekterar

Byggnadstraditionen
Radbystrukturen, byggnadernas placering. Traditionella boningshus, varianter av enkel-
och parstugor. Rödfärgade byggnader med typiska paneler och lertegeltak.
Klassicerande drag (empire) i boningshusen och frikyrkokapellen.

Klass 2

©Lantmäteriet
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   Tjustbygden

Mötesplatser Kapellen, vägkorsningen

Det förhistoriska landskapet Rösen och ristningar i form av skålgropar.

Byggnadstraditionen

Vråkas radbykaraktär är tydligt bevarad, trots att flera gårdar flyttades ut i samband med laga skifte. Till
detta bidrar att de flesta boningshus och ekonomibyggnader ligger längs med de långsmala
gårdstomterna, med gavlarna på rad. Bebyggelsen är tämligen enhetlig till sin karaktär. Många av
radbyns mangårdsbyggnader är enkelstugor i 11⁄2-2 våningar med lock- eller locklistpanel. De är målade
med röd slamfärg med detaljer i vitt och med tak belagda med tegel. Bland mangårdsbyggnaderna finns
också exempel på salsbyggnader. Här finns exempel på putsade fasader och liggande träpanel. Många
av dessa äldre mangårdsbyggnader är från 1800- talets andra hälft. Även ekonomibyggnaderna är
målade med röd slamfärg, vita detaljer och har tegeltak. Här förekommer ofta en blandning av skiftesverk
och fasader klädda med lock- eller locklistpanel. En del har genomgått mer eller mindre omfattande
renoveringar i senare tid.

De bostadsfastigheter som finns utmed vägen norr om radbyn har en blandad villabebyggelse. Den har
tillkommit vid olika tider med olika behov och förutsättningar. Stilar, material och byggnadssätt är de som
varit moderna då huset uppfördes. Även bland dessa hus har många genomgått renoveringar i senare tid.
I Vråka finns också flera byggnader som har haft en offentlig funktion. Flera av dem finns kvar idag och
deras historia är i många fall fortfarande avläsbar. Det gäller inte minst de tre frikyrkokapellen vars
putsade vita fasader och stora rundbågiga fönster är utmärkande i bymiljön. Vid sidan av radbyns
bebyggelse har dessa karaktärsskapande byggnader ett särskilt kulturhistoriskt värde. Även i
godtemplarlokalen (utanför kärnområdet), skolan, affärslokaler och mejeriet syns spåren av tidigare
verksamhet.

Mötesplatser

I Vråka har funnits flera offentliga verksamheter som dragit människor till platsen.

I Vråka möts flera mindre vägar. Därför blev byn en naturlig mötesplats för människor. Det var
förhållandevis enkelt att ta sig hit. De goda förbindelserna gjorde att människor ville flytta hit och Vråka
har varit en av de folkrikaste byarna i norra Kalmar län. Folkmängden och läget utmed vägar har gjort det
möjligt att starta mindre hantverksrörelser, affärer, taxi, post, bank med mera. Flera byggnader som inrymt
verksamheter finns kvar antingen med synliga spår eller med berättelsen om verksamheten.

En verksamhet som självklart förlades till byn var skolan. Efter en brand 1960 finns dock inte någon
skolbyggnad kvar i byn. Mejeriet, söder om byn, var också en verksamhet som drog folk i trakten till
Vråka. Hit levererades mjölk från gårdarna i närheten från omkring sekelskiftet 1900 fram till 1947.
Byggnaden finns kvar än idag.

I Vråka kom också tre frikyrkokapell att byggas. De uppfördes alla i slutet av 1870-talet och början av
1880-talet. Det var lutherska missionsföreningen, metodistkyrkan och baptistkyrkan som hade
församlingar i byn. I byarna i Tjust kan det finnas ett enstaka frikyrkokapell men tre på samma ort är
mycket ovanligt. Kapellen ger en slående bild av 1800-talets väckelserörelse och exemplifierar de många
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nya sociala arenor som skapades av ett ökande förenings- och församlingsliv på landsbygden
decennierna kring sekelskiftet 1900. De tydliggör Vråkas ställning som ett lokalt centrum vid tiden.

Det förhistoriska landskapet

De fornlämningar som är registrerade i kärnområdet visar på byns långa kontinuitet. Mest framträdande
är de två gravfälten (L1955:940 och L1955:197) Båda ligger lite nordväst om radbyn. Det är tänkbart att
byn ligger på ett förhistoriskt byläge. Det ena gravfältet har 56 lämningar i form av 29 högar och 27 runda
stensättningar medan det andra har 15 lämningar, 5 högar och 10 runda stensättningar. Högarna är 5-11
meter i diameter. Den typen av gravanläggningar brukar dateras till järnåldern.

Söder om byn, nära metodistkapellet, ligger ytterligare en registrerad fornlämning i form av ett stenblock
(L1956:9749) med cirka 20 stycken inknackade skålgropar. De betraktas som platser där man offrat. I
Tjust finns flera registreringar med skålgropar.

Infarten till byn från söder.

 

Radbyn med gavlarna till några av byns ekonomibyggnader.

Parti av radbyn i dess tydligaste del, i sydost.

 

Parti av radbyn.
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Radbyns nordvästra del.

 

Parti av radbyn öster om vägen mot Hellerö.

Sidobyggnad på Östergården.

 

Radbyn från söder. I förgrunden en bevarad äldre vindmotor.

Ladugård och det gamla mejeriet, i den södra delen av byn.

 

Metodistkapellet Eden, invigt 1879. Står öde år 2015.
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Baptistkapellet Elim, invigt 1882.

 

Missionshuset Betanien, invigt 1879.

Bygravfältet
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