HUVUDOMRÅDE BJURSUND

Karta över huvudområde Bjursund. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen
för kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är
områden med särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
fornlämningar och/eller landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE BJURSUND
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.
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 i så motto att gårdens läge
”låste” farleden in i viken. Sundet har inte bara varit en farled för sjöfarten in mot Vinäs och Edsbruk, utan även en
kopplingspunkt 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 viktig
träffpunkt. Landsvägen mellan Lofta och Loftahammar över säteriets ägor är ännu idag en betydelsefull trafikled.
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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 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 äldre herrgårdsbyggnaderna i en region där denna byggnadstyp är rikt representerad.
Många gårdar i omlandet har naturligtvis legat under säteriet. Bjursunds egna historiska ägor sträcker sig ungefär tre
kilometer mot sydost från gårdscentrum, ett stort ägoområde. 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. Landskapets beskaffenhet har också styrt
vägdragningar och bebyggelselägen och även i dessa avseenden finns 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 med 30 gravar: 18 runda fyllda stensättningar, 9
högar, 2 treuddar och 1 skeppsformig stensättning.

Utsnitt ur karta över Bjursunds säteri från 1691 som uppvisar stora likheter med dagens landskap och gårdsbild.
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Entrén till huvudbyggnaden från söder.

Vy från huvudbyggnaden utmed björkallén mot gårdens ekonomibyggnader.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•
•

•

•
•
•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Bjursund är värderat som klass 3 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län
– Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Almquist, J A Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden
Axelsson R, m fl, Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.
Cornell, Lars. 1994. Bjursund. PM från www.tjust.com
Erixon, S Sveriges bebyggelse Kalmar län I
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Rosenblad, L Herresäten i Tjust
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.

www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
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Muntliga referenser: Ulf och Maud Johansson.
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Karta över kärnområdet Bjursunds säteri.

Kärnområde Bjursunds säteri

Klass 1

Loftahammars socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Herrgårdsbygden

Sjöfart och kustnäringar

Den långsträckta och tydligt definierade sprickdalsviken Syrsan som viktig farled
och gårdens läge just vid inloppet till denna.
Komplex miljö med ett stort antal byggnader som återspeglar många aspekter
av herrgårdsdriften. En för herrgårdarna ovanligt sammanhållen gårdsbild sett
till byggnadernas ålder och utförande. Huvudbyggnaden som en av få 1600talsherrgårdar med bevarad karaktär.
Huvudbyggnadens lokalisering invid vattnet och vattnet som en viktig
transportled till och från platsen. Lushusudden som äldre färjeläge.

Kärnområde Bjursunds säteri omfattar gårdens brukningscentrum, d.v.s. herrgårdens byggnader med park och det
närmast omgivande kulturlandskapet. Området ingår i huvudområde Bjursund.
Vid Bjursunds säteri finns en rikt sammasatt kulturmiljö som i sina huvuddrag uppvisar en stark kontinuitet sedan 1600talet, 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 pekar på många olika aspekter 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
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uppfarten till huvudbyggnaden, idag kantad av en björkallé, går över dälden mellan höjderna och ger en effektull entré mot
den högt belägna huvudbyggnaden. Vägen var på 1600-talet förstärkt med en kavelbro, en träbrygga, över den sanka
ängsmarken.
Herrgårdens huvudbyggnad är i en våning och bevarad från 1600-talet, men något förlängd och försedd med fasta flyglar
under 1700-talet. Fasaderna fick då troligen samtidigt ljus revetering, från att tidigare har varit rödfärgade. Det högresta
brutna taket ger genom sin resning och det nedre takfallets ekspån ännu en karolinsk prägel åt byggnaden. Taket har dock
förmodats vara byggt 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 flyttades till ladugården och ändrades till arbetarbostad. På mangårdshöjden sydost om huvudbyggnaden står en
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.
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. I en tid med förhärskande nationalromantiska ideal tog han fasta på gårdens historia och huvudbyggnadens
karolinerkaraktär då byggnadsbeståndet förnyades. Just väster om huvudbyggnaden uppfördes ett stall och en
verkstadsbyggnad (?) med höga säteritak, d.v.s. den typ av tak som i äldre tid var förbehållna säteriernas huvudbyggnader.
Flera nya arbetarbostäder, bl.a. trädgårdsmästarbostaden, uppfördes under Beckmans tid och på dessa byggnader märks
för tiden typiska förstukvistar i ”allmogestil”. Gården 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.
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.

Bjusunds huvudbyggnad.

Stallet.
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Lusthuset på Lusthusudden.

Ekonomibyggnad, verkstad.
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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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Karta över huvudområde Bredvassa. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE BREDVASSA
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.

Beskrivning av huvudområdet
Huvudområde Bredvassa har en historia och miljö som i många avseenden är talande för en bondby i Tjusts kusttrakter.
Landskapsbilden är typisk 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
tidsställning, men som sannolikt skall hänföras till historisk tid. Den fossila åkermarken består av röjda ytor mellan sju
parallella stensträngar.
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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 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 godsmassa. Kronogården tycks redan på 1600talet ha hört till kyrkoherden i Lofta som en löneförmån, men någon präst bodde då inte i Bredvassa, utan en bonde som
brukade gården.
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 (se illustration). 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 (se
illustration).
Den kraftiga befolkningstillväxten från slutet av 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.
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.

Lämning av Bredvassa vattenkvarn, dammvallen.
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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.
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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
•

•

•
•

•

•
•
•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Aleglo-Bredvassa är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger. 2008. Det medeltida Sverige Band 4 Småland:5 Tjust, Västerviks stad
Erixson, S, Sveriges bebyggelse Landsbygden Kalmar län Del I
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.
Brunius, Jan & Olle Ferm, 1990. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.

www.bygdeband.se
www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.

Muntliga referenser: Gunnel och Gunnar Nilsson, Bredvassa.
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HUVUDOMRÅDE GRUNDEMAR–BREDVASSA

Karta över kärnområdet Bredvassa by. Noteringar på kartan avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Bredvassa by

Klass 2

Loftahammars socken

Byggnadstraditionen

Radbyn är idag en ovanlig bebyggelsestruktur men byggnadsbeståndet är i sig
traditionellt för Tjustbygden med mangårdsbyggnader, ladugårdar och
sädesmagasin, samt vid Långviken ett exempel på äldre båthus av Tjusttyp.
Flera byggnader med detaljutföranden som visar lokal tradition. Prästgården,
men även Åttinge, uppvisar drag av den i regionen så väl företrädda empirstilen
(”Tjustempire”).

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.
Kärnområde Bredvassa bykärna har ett högt kulturhistoriskt värde. Inom ett geografiskt begränsat område återfinns här en
miljö som vittnar om viktiga generella utvecklingslinjer under 1800-talet, som befolkningsökning, skiftesreformer och
näringsfrihet. Samtidigt finns här delar som är särskilt talande eller viktiga för det lokala sammanhanget, som
Loftahammars gamla prästgård och radbyn med tillhörande fiskehamn. Genom bebyggelsens genuina historiska skick och
det välhävdade landskapet ger området sammantaget en god uppfattning om historiska förhållanden de senaste 200 åren,
med tyngdpunken i det sena 1800-talet och tiden kring sekelskiftet 1900. Radbyn och prästgården, malmbebyggelsen med
sin småskaliga bebyggelse och affär, samt den utskiftade gården Åttinge är alla viktiga delar i denna miljö.
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Bredvassa radby utgör bebyggelsens urcell och byns självklara centrum. Radbyn avtecknar sig ännu idag tydligt genom fyra
stora rödfärgade ekonomibyggnader som står på rad med gavlarna mot vägen. Bakom ligger tre bostadshus, två
rödpanelade och ett ljusreveterat, 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 lokalt byggnadsskick i sina
detaljer, exempelvis nyklassicistiskt influerade detaljer och typisk brädpanel med breda locklister (alt. smala lockbrädor).
Samtliga byggnader är målade med falurödfärg och de flesta tak är belagda med tvåkupigt tegel. Flera byggnader har
renoverats varsamt under senare år, så att de ännu ger ett äkta och genuint historiskt intryck. Sydost om Åttinge, vid
Långvikens strand, ligger byns båthus och sjöbodar. Dessa representerar fisket som var en viktig del av byns försörjning.
Idag återstår dock endast ett äldre båthus.
Under 1800-talet växte ytterligare ett bebyggelseläge fram, straxt nordost om radbyn. Här uppstod en malmbebyggelse, en
liten klunga av torp och lägenheter, med namn som Fagerslund och Solberga. I en av dessa fastigheter öppnades en
lanthandel, strategiskt placerad utmed vägen. Verksamheten fanns kvar fram till 1960-talet, men byggnaden med uthus finns
kvar. I denna lilla grupp av byggnader finns även Borumstugan, en välbevarad ryggåsstuga av 1700-talstyp som ligger på en
berghäll intill landsvägen.

Ekonomiska kartan från 1945 visar Bredvassa by. Källa: Lantmäteriet
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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.

Magasinsbyggnad, prästgården

Gårdsbild från Gamla Prästgården.
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Åttinge

Fagerslund.

Solberga, grannfastighet till Fagerlund.

Borum, ryggåsstuga vid landsvägen.

Den gamla lanthandeln t.v., radbyn t.h.
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Karta över huvudområde Bågvik-Askerum. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE BÅGVIK–ASKERUM
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 formerar sig kring
Bågviks båda bytomter.
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, den
s.k. bolbyn. Askerum representerar en tidig utbrytning, en nyodling på byns marker som torde 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
(inägor) men skogen (utägorna) ägdes gemensamt fram tills 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 bondehushåll 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
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Lofta och Loftahammar. Här uppstod en andra bytomt, ”Bågviks Sörby”, med en likande radbystruktur som i den äldre byn.
Sedan laga skifte genomförts år 1861 flyttades många gårdar ut i solitära 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 1500talet gjordes till kaplansgård/komministergård 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 runt kullen och ladugårdarna under 1900talet spritts på olika sidor om densamma. 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 (Loftahammar 268:1) 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 ägoområde, 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.
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Utblick över Bågviks åkermark och gamla bytomt med Bågvikens vattenspegel i bakgrunden.

Stenbet, en utskiftad gård söder om stora vägen i Bågvik.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•
•

•

•
•

•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Askerum-Bågvik är värderat som klass 3 (högt bevarandevärde) i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger. 2008. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.
Kjellström, Kaj. 2012. Gästgiverier och skjutsstationer i Kalmar län 1649-1933.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Petersen, Claes-Göran. 2001. Socknar och gårdar i Tjust.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.

www.bygdeband.se
www.lantmateriet.se (historiska kartor)
www.raa.se/fornsok (Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök)
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.
Husförhörslängder för Loftahammar år 1812-1814.
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Karta över kärnområde Bågviks bytomter med noteringar om byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Bågviks bytomter

Klass 2

Loftahammars socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Syrsan med Bågviken som en mycket markant, långsmal sprickdal, på norra sidan
mestadels avgränsad av högresta klippor. Vid Bågvikens innersta ett omfattande område
med sandiga och leriga jordar, troligen primärt avsatta av en isälv som löpt i dalgången
under inlandsisens avsmältning.

Byggnadstraditionen

Två olikåldriga bylägen, båda med radbyns tomt- och byggnadsstruktur. Traditionell
bebyggelse, med mangårdsbyggnader som i grunden antas vara tillkomna innan år 1850.
Karaktäristiska lokala detaljer för 1800-talet mitt som lockpanel, lunettfönster etc.

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.
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, dock tydligast 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 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. De flesta av byns gårdar brukades under 1800talet i realiteten som fyra gårdar. Laga skifteskartan visar hur 9-10 brukningsenheter trängdes i den gamla radbyn vid
mitten av 1800-talet, trots att fyra brukare då redan flyttat ut till Sörby vid landsvägen (se illustration). Med laga skifte
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skedde en relativt stor utflyttning av gårdar till nya lägen, men både i Gamla Bågvik och i Sörby finns bevarade
radbystrukturer i bebyggelsen.
I Gamla Bågvik står fyra äldre mangårdsbyggnader, vilka alla vänder sina gavlar mot bygatan. Upprepningen ger en tydlighet
åt strukturen och vittnar sannolikt helt konkret 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, som det var i äldre tid. Ett av boninghusen ”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 inte yta inte tillåtits att växa igen. Byns mangårdsbyggnader har
förändrats i olika omgångar, men inte mer än att det ännu är lätt att utläsa de äldre husens grundformer och proportioner.
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 tomtens 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, d.v.s. 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.
Under 1900-talet har Loftahammar växt fram som samhälle. Kärnområde 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.

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.
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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.
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”Berget” (?), den nora gården i Gamla Bågvik.

Ekonomibyggnader till densamma.

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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Karta över huvudområdet HULÖHAMN. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE HULÖHAMN
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 huvudområdets enda kärnområde.
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 (se
illustration), 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 (se illustration), 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
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skapades. De flesta ägor fördelades mellan de enskilda gårdarna, men där fanns även ängar, hagar och skogsmark som kom
att förbli 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 bl.a. 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 bergkrön (Loftahammar 123:1, 124:1, 125:1 och
126:1).

Båtsviken med sina branta klippstränder och ett par av byns båthus.

Den flacka och lågt belägna, centrala jordbruksmarken i Båtsvikens förlängning brukades i äldre
tid som äng men lades successivt om till åker. Åkermarken kantas av lövskog och i odlingsrösena
växer resliga ekar.
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Karta över Hulöhamn från år 1696 (lätt beskuren). De båda gårdarna låg där dagens by ligger, på var sida om det centrala dalstråket.
Åkermarkens utbredning var ytterst blygsam – åkrarna syns som små, inhägnade, geometriska former i kartan. I kartans nedre del syns
även båtsmanstorpet Stattut.

Skydd och riktlinjer
•

•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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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•
•

•

•
•

•

•

Särskilt värdefulla bebyggelseområden 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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Hulöhamn är värderat som klass 2 (mycket högt bevarandevärde) i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger.2008. Det medeltida Sverige, band 4 SMÅLAND: 5 Tjust. Riksantikvarieämbetet.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Skötselplan för naturreservatet Hulöhamn, Västerviks kommun, Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län, 2013.
Skötselplan för Vindåsens naturreservat, Västerviks kommun, Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län, 1987.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun, 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun, 1986.

www.bygdeband.se
www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.

4

ARBETSKOPIA 2017-09-12 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE HULÖHAMN

Karta över kärnområde Hulöhamns bykärna.

Kärnområde Hulöhamns bykärna

Klass 2

Loftahammars socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Byggnadstraditionen
Sjöfart och kustnäringar

Båtsvikens markanta vik och sprickdal som fortsätter i byns centrala jordbruksmark, samt
de smala dalsänkor som strålar ut från denna och förgrenar sig i mycket smala, delvis
igenväxande gräsmarker, tidigare ängs- och betesmarker.
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 ½ eller 2 våningar. Någon äldre stuga av ryggåstyp.
Båthus av traditionell Tjustmodell, flera av dem timrade.

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.
Kärnområde Hulöhamns bykärna har ett högt miljömässigt värde som särskilt motiveras av enhetligheten i bebyggelsen och
det begränsade tillskottet av sentida fritidshus. Kärnområdet utgör ett karaktäristiskt exempel på ett kustanknutet jordbruk
där fisket utgjort en viktig del av gårdarnas ekonomi och hushållning. Kulturmiljövärdena är knutna till den traditionella
bebyggelsen som infogar sig i ett landskap med en tydlig topografi och en för regionen typisk agrar struktur. Den markanta
viken med sin skyddade fiskehamn, dess fortsättning i ett förgrenat, småskaligt odlingslandskap med finsedimenta jordar
mellan av havet svallade bergshöjder, samt den sammanhållna klungan av faluröda byggnader på småhöjder i gränsen
mellan jord och skog. Allt detta samverkar till att ge en god bild av de historiska levnadsbetingelserna i Västerviks kommuns
kusttrakter.
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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. 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, d.v.s. 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). En låg stuga vid en av de östra gårdarna (gård H1), skall tidigare ha fungerat som mangårdsbyggnad och vara
ett av byns äldsta hus.
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 småbyggnader i bykärnan: mindre boningshus och ekonomibyggnader
som hönshus, bodar och stenkällare. Nere vid viken ligger flera timrade båthus av traditionell Tjustmodell, med gavlarna
vända mot vattnet. 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.

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 ovan) 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.
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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.
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Mangård med sidobyggnad på en av hustomterna (H1)

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 s.k. källarstugor finns i byn, bl.a. denna i den östra delen.

Bod/hönshus vid en av gårdarna (H5).

Timrade båthus vid hamnen.

1970-talsvilla i bykärnans södra del.
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I byn finns både små och stora välbevarade ekonomibyggnader.

Vy över Hulöhamns bykärna med några av gårdarna (H4, H1, och i fjärran 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.)

9

ARBETSKOPIA 2017-09-12 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTAHAMMAR

Karta över huvudområdet Loftahammar. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE LOFTAHAMMAR
Huvudområde Loftahammar omfattar utöver orten Loftahammar även de områden söderut som närmast på ömse sidor
omger havsviken Vivassen. Huvudområdet har delats in i fyra stadsdelsområden; Tättö – Gröndalen, Loftahammar,
Aleglo och Källvik – Olstorp, vilka beskrivs under huvudområdesbeskrivningen.
Efter huvudområdesbeskrivningen med stadsdelsbeskrivningarna 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 sammanhängande områden med en till ålder och karaktär
enhetlig miljö som i något avseende är signifikativ för området.

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.1 Vid denna tid fanns ett kapell i Tångered, dvs 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.
1

Socknen var dock annexförsamling till Lofta fram till år 1852.
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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 framförallt 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. Utöver naturgeografiska förhållanden tydliggörs i området vilka
föränderliga förutsättningar landhöjningen haft. 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,
innerst i en skyddad vik med strand och grunt vatten, med lämpliga betes- och odlingsmarker i dalgången bakom och
bosättning mittemellan de två basnäringarna fiske och jordbruk. I huvudområdets norra del, i och alldeles utanför samhället
Loftahammar, finns flera fornlämningar som anger 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 s.k. 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, s.k. radbyar där gårdarna ligger på rad efter varandra. 2
Samhället Loftahammar har växt fram kring sockencentrum och utgör idag socknens huvudort. Här har bygdens
servicefunktioner koncentrerats. Orten har framförallt utvecklats under 1900-talet med bostäder, skola, handel och
industrier. De fåtaliga industrietableringarna på 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 var 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.

2

Se exempelvis Bågvik.

2
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Utsnitt av karta över Aleglo upprättad vd laga skifte 1837. Dagens vägar och byggnader är inritade med vita linjer och dagens strandlinje
med mörkblå linje. Ljusblå linje visar gränserna mellan stadsdelsområdena. Landhöjningen är påtaglig i byns flacka delar. Nedre delen av
kartan visar brunnsmiljön Källvik och sentida fritidshusområden.

3

ARBETSKOPIA 2017-10-23 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTAHAMMAR

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.

4
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Gröndalens bytomt ligger på ett höjdparti och omges av ett låglänt parti med uppodlade åkermarker.

Tättö - Gröndalen
Stadsdelsområde Tättö – Gröndalen är beläget i huvudområdets sydvästra del, väster om havsviken Vivassen och på den
landtunga som sträcker sig ut mot Djupsundet, vikens inlopp. Området formar sig kring byn Gröndalen med tillhörande
marker och ett fritidshusområde samt Tättö camping.
Stadsdelsområdet 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 (Loftahammar
80:1–2).
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 stadsdelsområde Loftahammar).
Byn Gröndalen ligger i stadsdelsområdets nordvästra del. Byn är ett s.k. 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
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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 skogbevuxen av tallskog med inslag av lövträd. I anslutning till den
slingrande grusväg som leder mot Tättö finns en sammanhängande fritidshusbebyggelse huvudsakligen uppförd under
1900-talet senare hälft. Ett fåtal äldre lägenhets-/torpbebyggelse från tidigt 1900-tal ligger också intill vägen. Närmast
strandkanten finns båt- och badplatser. 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 1800-tal.

I stadsdelsområdets norra del ligger några bostadshus från 1900talets första årtionden.

Vägen mot Tättö. Stadsdelsområdets södra del har en klippig
landskapsbild.

Fritidshusbeyggelse från 1900-talets andra hälft ligger spridd i
området.

6
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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 finn dock bevarat.

Tättö camping och havsbad anlades under sent 1960-tal. Under
1800-talets mitt benämndes marken ”Dämhagen” och utgjordes av
staggvall.

7
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Samhället Loftahammar har växt fram kring sockenkyrkan. Bjursundsvägen utgör ortens huvudstråk och följer i huvudsak samma
sträckning som under 1800-talet då den utgjorde Tångereds byväg.

Loftahammar
Stadsdelsområdet 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”.
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 bl.a. en delundersökt boplatslämning med härdrester, nedgrävningar
som kan vara stolphål och kulturlager (Loftahammar 468:1) samt ett gravfält med övertorvade stensättningar
(Loftahammar 79:1) samt enstaka gravhögar- och rösen (Loftahammar 87:1, 119:1, 120:1, 155:1).
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
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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 f.d. 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 öster3. Det enda som finns kvar av denna gårdsbebyggelse är sockengårdens ladugård, 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 återfinns framförallt
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 framförallt i samhällets
nordvästra och södra delar. Utmed Varvsvägen i samhällets norra del finns ett flerfamiljshusområde från sent 1960-tal på
den plats där Bolagsgården ladugård och åkermark tidigare låg.
Handel och andra servicefunktioner som kafé, restaurang, serviceboende, bensinstation, f.d. 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
framförallt i samhällets utkanter. I anslutning till vattnet i samhällets sydöstra delar ligger flera av de äldsta
industrietableringarna, 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 bl.a. ortens största industri,
Wienerbagarn (ca 1970), och brandstationen (2006).

Utmed genomfarten ligger flera hus som tidigare inrymt
butikslokaler.

3

9

Vid norra infarten, intill kyrkan, ligger ett f.d. post- och bankhus
och serviceboendet Guldknappen, båda uppförda kring 1990.

Bolagsgårdens gårdsbebyggelse låg på den plats där sporthallen och flerfamiljshusområdet ligger idag.
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Flerfamiljhusområde 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 etc. 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 f.d. prästgården från 1940talet och delar av det bostadsområde som nyligen uppförts på den
plats där ålderdomshemmet Hammargåden tidigare låg.

10
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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.

11
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Aleglos bytomt ligger på en tydlig höjd och omges av ett låglänt uppodlat område mot norr samt fuktiga ängsmarker ner mot vattnet i
söder.

Aleglo
Aleglo by utgör ett stadsdelsområde 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”.
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 utläsbara i landskapet. Intill byvägen i områdets norra del har fynd av en malsten gjorts (Loftahammar 336:1).
Bybebyggelsen ligger karaktäristiskt lokaliserad till en höjd, dit havsvikens stränder tidigare sträckt sig. Byn har idag formen
av en s.k. 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.
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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
(ännu i bruk). I området låg även ett sedan 2011 rivet missionshus från 1870-talet.

Ekonomibyggnaderna ligger på rad vid kullen fot utmed byvägen,
vilket anger att byn utvecklats från en radby.

Innanför ladugårdarna ligger mangårdsbebyggelsen.

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.
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Smala fägator leder ner till den omgivande ängs- och hagmarken.

Åkermarken breder ut sig norr om byn.

14

De fuktiga ängsmarkerna närmast vattnet är idag betesmarker.

I stadsdelsområdets norra del finns bebyggelse från tidigt 1900tal.
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Stora delar av stadsdelsområdet är bebyggda med mindre fritidshus, uppförda under 1960-talet och framåt.

Källvik - Olstorp
Stadsdelsområdet 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”.
Stadsdelsområdet har utvecklats på Aleglos hag- och skogsmarker söder om byn. Det svagt kuperade landskapet är idag till
stora delar skogbeväxt av tallskog med inslag av lövträd. I områdets norra delar flikar öppna avsnitt av tidigare åkerlyckor
in, 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.
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 flikar 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
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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 mer minskande skala 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, t ex "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 brunnssalongen vid
sekelskiftet 1900.

Fritidshusen ligger spridda längs ett slingrande vägnät.

I närheten av den gamla brunnsmiljön finns några äldre hus
insprängda i fritidshusområdet.

I norra delen flikar jordbruksmarken in i fritidshusområdet.

I detta område, invid byvägen, fanns mellan 1930–1970-talen en
populär festplats med dansbana.
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Centralt i området ligger den forna bad- och brunnsorten Källvik.
Intill vattnet, i höger på 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".

17

”Majorsvillan”, en av de bevarade sommarvillorna i Källvik med
ett för trakten karaktäristiskt ”båtse”, d.v.s. båthus.
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Skydd och riktlinjer
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Jonsson, Magdalena, Loftahammars kyrka - Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift
2005. Kalmar läns museum.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Loftahammar i bilder från förr. Loftahammar hembygdsförening 1986.
Loftahammar i bilder från förr II. Loftahammar hembygdsförening 2006.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Broomé, Hans (1970). Källvik: en småländsk brunns- och badort. Kalmar: Kalmar läns museum.

www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.
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Karta över kärnområdet Loftahammar.

Kärnområde Loftahammar

Klass 2

Loftahammar socken

Byggnadstraditionen

Sockencentrum med välbevarad nyklassicistisk kyrka samt sockenstuga och f.d.
kyrkskola inom kyrkomiljön. Kustsamhälle som utvecklats under 1900-talet med flera
välbevarade, tidstypiska byggnader. Villor med oljefärgsmålad fasadpanel, spröjsade
fönster, lertegeltak och verandor. Diverse karaktärsskapande servicefunktioner som
skola, affär och kafé. Småskaliga, tidstypiska industribyggnader, mejeri och plastindustri.

Sjöfart och kustnäringar

Småbåtsmarina, f.d. båtvarv. Sandbyhovsbryggan, äldre ångbåtsbrygga.

Den centrala, tillika tidigast bebyggda, delen av stadsdelsområdet Loftahammar utgör ett av huvudområdets tre
kärnområden. Loftahammar är socknens största ort. Kärnområdet uppvisar en rik fornlämningsbild liksom samhällets
tidigast bebyggda delar med kyrka, bostäder och diverse servicefunktioner.
Inom kärnområdet återfinns två av de fornlämningar som finns i anslutning till samhället, en boplatslämning (Loftahammar
468:1) och en gravhög (Loftahammar 87:1), 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.
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. Platsen har
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dock en lång tradition av religiöst centrum i bygden. Allt sedan tidigt 1600-tal har det funnits en sakral byggnad på platsen.
Den nuvarande kyrkan är en relativt välbevarad byggnad från 1700-talets mitt och tillsammans med kyrkogården,
sockenstugan och den f.d. 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 framförallt lokaliserade till genomfarten, medan
bostadshusen återfinns 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. Många av butikslokalerna
är idag tomma, men vid det lilla torget intill kyrkan finns ännu handel och kafé.
Vid vattnet ligger den f.d. mejeribyggnaden, vilken representerar en av ortens tidiga, småskaliga industrietableringar.
Mejeriet från mitten av 1960-talet fram till nedläggningen 1991 inrymde företaget Tjustost. Den gedigna tegelbyggnaden
har sedan nedläggningen genomgått mindre ombyggnader och idag används främst som bostadshus. Genom form och
material sticker byggnaden ut som en karaktärsbyggnad i samhället.

Loftahammar sedd från vattnet. Orten har växt fram på den svagt sluttande f.d. 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).

20

Loftahammars kyrka, byggd 1756–1760 (tornet 1777) i
nyklassicistisk stil. Kyrkan ersatte ett äldre kapell från tidigt 1600tal som låg sydost om kyrkan.
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Socknens första skola, Kyrkskolan, uppfördes 1872 intill kyrkan.

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 f.d. metodistkyrkan (ca 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.

Trädgårdsmästarvägen kantas av exteriört välbevarade hus från
tidigt 1900-tal.
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Husen omges av lummiga trädgårdar med uthus och spjälstaket.

Det tidstypsika utförandet karaktäriseras av ljusa träpaneler,
spröjsade fönster, vernador och tegeltäckta tak.

Företaget Smålandsplast från 1956 ligger vid hamnen. Delar av
verksamheten är ännu inrymd i de tidstypiska och exteriört
välbevarade ursprungliga byggnaerna; en kontors- och
industrilänga sammanbyggd med ett bostadshus för ägarna.

Den tidstypiska skolbyggnaden Centralskolan stod klar 1951 och
ersatte Kyrkskolan.

F.d. 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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Karta över kärnområdet Aleglo.

Kärnområde Aleglo

Klass 1

Loftahammar socken

Byggnadstraditionen

Typisk östkustby. Klungby i höjdläge, delar av byn har drag av en mer regelbunden
tomtstruktur. Traditionell gårdsbebyggelse övervägande från 1800-talet. Flera enkel- och
parstugor med rödfärgad eller ljust oljefärgsmålad locklistpanel, spröjsade fönster och
lertegeltak. Äldre ekonomibyggnader i skiftesverk med lertegeltak. Två väderkvarnar av
holländartyp, hembygdsgård.

Sjöfart och kustnäringar

Fiskeläge med båtsen, strandängar.

Byn Aleglo är ett fint exempel på en agrar östkustmiljö. Kärnområdet omfattar den bebyggda bytomten, delar av
åkermarken och de låglänta ängsmarkerna ner mot vattnet.
Aleglo utgör en karaktäristisk östkustby. Bosättningen i Aleglo kan ha sitt ursprung redan under bronsålder. Byns utveckling
sedan 1700-talet är typisk för många östsvenska kustbyar och visar tydligt skärgårdsböndernas differentierade näringsfång
från jordbruk och fiske samt 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 tätt bebyggd klungby. En karaktär som består.

23

ARBETSKOPIA 2017-10-23 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTAHAMMAR
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. 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.
Vid stranden ligger några äldre båtsen bevarade, sannolikt 1800-tal, vilka anger fisket som en viktig näring vid sidan av
jordbruket.

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.
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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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Karta över kärnområdet Källvik. Namnen på några av de bevarade sommarvillorna anges på kartan.

Kärnområde Källvik

Klass 1

Loftahammar socken
Byggnadstraditionen

Torpmiljö från sent 1700-tal, sommarvillor, -stugor och brunnshus från sent 1800-tal och
tidigt 1900-tal, mindre fritidshus från 1960-talet fram till idag.

Skärgårdsnöjen

Välbesökt bad- och brunnsmiljö från sent 1800-tal med tidstypiska sommarvillor,
pensionat, fritidshus, brunnshus och badplats. Småbåtshamn.

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. Kärnområdet formar sig kring den äldre kvarvarande bebyggelsen, vilken
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 och har avsatt tydliga spår i form av stora
tidstypiska byggnader. 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 ursprungliga karaktär. De kvarvarande
byggnaderna återspeglar tidens byggnadsskick med lätta panelformer, ljusa oljefärgsmålade fasader, stora verandor och
rikliga snickeridekorationer. Som exponenter för brunnsepoken har villorna höga kulturhistoriska värden. 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
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och dess miljövärde är liksom det arkitektoniska värdet uppenbart. De högsta kulturhistoriska värdena i Källvik är knutna till
bebyggelsen från denna brunnsepok.
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.
I området alldeles nordväst om kärnområdet, i anslutning till den badplats som ligger där, återfinns ytterligare några äldre
välbevarade sommarvillor och mindre sommarhus. Dessa ligger idag insprängda bland den sentida fritidshusbebyggelsen
och har därför inte tagits med i det större sammanhängande kärnområdet.

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).

”Socitetshuset” från 1928.
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”Slottet” från 1878 är en av de äldsta sommarvillorna i området.

”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 förmildras påverkan.

Torpet Skansen med anor från 1700-talet.
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Karta över huvudområdet Lofta–Gamleby. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY
Huvudområde 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 för att sträcka sin därefter ned till Värmvik
och Segersgärde naturreservat i söder. Huvudområdet sammanfaller med Riksintresse för kulturmiljö RIKH Lofta 95A,
vilket framförallt riktar sig till områdets omfattande fornlämningar från brons- och äldre järnåldern. De centrala och
närliggande delar av Gamleby ingår inte i huvudområdet.

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 m ö.h., 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.
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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 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 till del 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. Kanske grundar sig det ekonomiska uppsvinget 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 (gårdar som innan 1800-talet endast fick ägas av adliga personer). I de flesta fall brukades de
innan 1600-talet av bönder. I området fanns dock även flera medeltida sätesgårdar, d.v.s. 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 adelsgårdar, säterier.

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, t.ex. tegelbruk, kvarnar och sågar. Flera av
säteriernas 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 något av säterierna. 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 sammanpackade 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 ½ - 2 våningar,
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
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dalsidan. Terrängens nivåskillnader har ibland kunnat utnyttjas för inkörsbryggor 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 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.

Många av herrgårdarna inom huvudområdet är byggda i s.k.
Tjustempire. Här exemplifierad av Casimirsborg.
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I Huvudområdet finns ett stort antal hällristningar i form av
skålgropar och skeppsristningar. På bilden ett skepp från Vittinge.

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 med gamla ekar och gravar
är en vanlig inslag i landskapsbilden.

Huvudområdet karakteriseras av sina rikliga förhistoriska
lämningar. Här ett gravfält (Lofta 248:1) beläget på Kyrkkullen
strax nordost om Ottinge herrgård.
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Skydd och riktlinjer
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Huvudområdet utgör del av riksintresse H 95 för kulturmiljövården. Enligt Miljöbalken skall det skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).
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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Casimirsborg är värderat som klass 1 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar
län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län.
Väg 810 över Norrlandet är utpekad som en värdefull vägmiljö inom projektet ”Vägen som kulturarv”, framtaget av
Länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket.
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.
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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Karta över kärnområde Casimirsborg. Hela området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.

Kärnområde Casimirsborg

Klass 1

Gamleby socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Herrgårdsbygden
Bronsålderskusten

Herrgårdens talande lokalisering vid Gamlebyvikens vattenled, kantad av
mäktiga fornlämningsmiljöer samt historiska centra i form av medeltida
herrgårdar och städer (Gamleby, Västervik).
Illustrativ herrgårdsmiljö med en mångfald av byggnader som tillsammans visar
på olika praktiska, ekonomiska och sociala aspekter av en historisk herrgård.
Bronsåldersmiljö av nationellt/internationellt intresse, genom sina många
hällbilder, men även genom sin komplexitet och täthet.

Byggnadstraditionen

Herrgårdens huvudbyggnad i ”Tjustempir”.

Sjöfart och kustnäringar

En stor mängd hällristningar med skeppsmotiv understryker sjöfartens
betydelse. Brygga med sjöpaviljong/lusthus utgör en huvudentré till
herrgårdsbyggnaden, bl.a. för ångbåtstrafikens resenärer. Sjöpaviljongen även
nyttjad som sjöbod. Träskeppsvarvet, sentida men värdefullt tillskott i miljön.

Kärnområde Casimirsborg omfattar bebyggelsecentrum vid Casimirsborgs säteri, 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.
Kärnområde Casimirsborg förkroppsligar inom ett koncentrerat område flera kulturhistoriska företeelser som kännetecknar
Västerviks kommuns kusttrakter. Här finns dels en exceptionell fornlämningsmiljö, dels en rik och varierad herrgårdsmiljö.
Området har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Den förtätning av hällbilder och andra lämningar från bronsåldern som
finns vid Casimirsborg är i särklass i regionen och av nationellt/internationellt intresse. Herrgårdens välbevarade
huvudbyggnad är den s.k. Tjustempirens förstlingsverk och ett av de tydligaste exemplen på denna stilskola.
Fornlämningarnas och herrgårdens lokalisering i nära anslutning till det inre av Gamlebyvikens kommunikationsstråk är
talande.
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Gamlebyviken är en av de Östersjövikar utmed Tjustkusten som tränger djupast in i landet. Viken har utgjort en
betydelsefull farled och ett strategiskt viktigt område under årtusenden. Längst in i dagens vik, på den västra stranden,
ligger Gamleby stad med Åby herrgård, ett medeltida maktcentrum vars lokalisering tydligt visar sjöfartens centrala
kulturella roll. På den motsatta, östra, stranden ligger Casimirsborgs herrgård i ett motsvarande läge, men med en
kulturmiljö som kanske än mer påtagligt illustrerar områdets historiska attraktivitet och dess långvariga ställning som
statusfylld livsmiljö.
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-sydost genom området. Områdets största gravfält (Gamleby 226:1)
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 (RAÄ Gamleby 810).
Vid riksantikvarieämbetets förstagångsinventering på 1940-talet dokumenterades områdets första skålgroparna i. På 1970talet 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 det känt drygt 2200 ristningar fördelade på 188 olika ristningsytor. Bland ristningar märks t.ex. 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 (Gamleby RAÄ 294:1). 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
(RAÄ Gamleby 293:1 & 292:1). På det ena gravfältet finns 25 gravar, varav 1 hög, 20 runda stensättningar, 1 kvadratisk
stensättning, 1 tresidig stensättning och 2 treuddar. Inom det andra gravfältet finns 10 gravar 9 runda och en rektangulär
stensättning.

Det fornlämningsrika området söder om bebyggelsen utgörs idag av ett halvöppet beteslandskap, där kontakten med Gamlebyviken är
uppenbar.
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På bilden syns Casimirsborgsområdets största gravröse (RAÄ Gamleby 225:1). Under bronsåldern ligger storrösena ofta monumentalt
placerade i typiska krönlägen.

Huvudbyggnaden vid Casimirsborg, ett av de främsta exemplen på den empirstil som präglar regionens herrgårdar.
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Detaljkarta över bebyggelsecentrum vid Casimirsborg. Noteringar på kartan avser byggnadernas historiska funktioner.

Under medeltiden låg Mems by 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, d.v.s. 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. År 1755 grundlades Casimirsborgs glasbruk,
ett av rikets första kristallglasbruk, i Hälgsjö på Norrlandet cirka en mil från herrgården (se beskrivning för huvudområde
Draget). Glasbruket upphörde 1810.
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 storbrand som totalförstörde
byggnaden. Greveparet Gustaf och Sophie Lewenhaupt lät anlita arkitekten Georg (Jöran) Folke Oppman samt
storbyggmästaren Jonas Jonasson och uppförde den nuvarande huvudbyggnaden på grunden av det gamla huset.
Byggnaden stod färdig år 1829. Casimirsborgs herrgård blev Karl-Johanstidens 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.
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 valmtak. 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 bl.a.
Stora salongen med en bevarad och återställd empirinredning. Anmärkningsvärt är också kabinettet/kapellet inrett i
nygotik stil, ett av de tidigaste exemplen på interiörer i denna stil i landet.
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En lada/loge vid gården har rivits under efterkrigstid och av den stora trädgårdsanläggningen återstår endast blygsamma
spår. Kring den välbyggda och påkostade huvudbyggnaden finns dock ännu en rik gårdsmiljö med ekonomibyggnader och
personalbostäder som tillsammans belyser gångna tiders storgodsdrift. De flesta byggnader har ett tydligt historiskt yttre
och flera av dem ett enskilt högt kulturhistoriskt värde. Bland de senare finns det lilla lusthusliknande dasset, det stora
sädesmagasinet och arbetarbostaden ”Flygeln”.
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.

Ovan: Det svårt att säga hur bebyggelsemiljön vid Casimirsborg
sett ut genom tiderna. Liksom för 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. Kartan ovan är ritad år 1851–
1853. Huvudbyggnaden, sjöpaviljongen och magasinet känns igen.
Vid denna tid fanns även ännu de båda äldre herrgårdsflyglarna.

T. v: Detalj av akvarell från 1700-talet som visar den gamla
herrgården.

10
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I Casimirsborg finns regionens enda ristning föreställande en
solvagn, vilken tolkats symbolisera solens vandring över
himlavalvet (RAÄ Gamleby 650) OBS hembygdsföreningens
bild!!!, bytas?

I förgrunden en mittblocksgrav med kringliggande stenpackning. I
bakgrunden syns områdets största bronsåldersröse, närmare 25
m i diameter (RAÄ Gamleby 225:1).

Skeppsmotiv är vanligt förekommande i bronsålderns hällbilder,
så även i Casimirsborg. De visar på den stora betydelse sjöfarten
och resor hade i de dåtida invånarnas vardag och idévärld (RAÄ
Gamleby 252:3). Dokumentationsbild från Raneprojektet.

Ett vanligt inslag i bronsålders hällristningsmotiv är fotsulor och
fotrsulor med sandalband. Ibland ser man hur spåren leder i en
bestämd riktning och visar på en rörelse över hällen. På denna häll
ses ingen bestämd riktning (RAÄ Gamleby 380:1).

11

Vanligast förekommande av alla hällbilder är skålgropar. Vid
Casimirsborg finns Tjustbygdens största skålgropar (RAÄ Gamleby
611).
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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 1800talets andra hälft.

Det lilla lusthusliknande avträdet. I bakgrunden
fruktträdgården.

Utblick över Gamlebyviken från huvudbyggnaden.

Växthusgrunden med det kvarstående pannhuset.
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”Flygeln”, arbetarbostad.

Arbetarbostäder, idag självständiga fastigheter.

Ladugården med vällingklocka.

Lada som enl. 1945 års ekonomiska karta tycks ha inrymt ett
sågverk?

Sädesmagasinet.
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Träskeppsvarvet med tvåmastskonaren Linnéa på slipen.
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Karta över kärnområde Gurstens säteri. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Gurstens säteri

Klass 2

Lofta socken

Dalar, sjöar och
vattendrag

Herrgårdsbygden
Byggnadstraditionen
Brukens landskap

Gården talande lokalisering vid det historiska inre av Gamlebyvikens farled,
kantad av mäktiga fornlämningsmiljöer samt historiska centra i form av
medeltida herrgårdar och städer (Gamleby, Västervik). Läge med topografiska
fördelar genom sydsluttning och vattenfall.
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.
Ryggåsstuga visar historiskt vanlig hustyp, har bevarat brädtak och regionala
särdrag i exteriören i form av lockpanel och foderlösa fönster.
Har tillhört Ankarsrums Bruk under slutet av 1800-talet (se kärnområde Nygårds
säteri).

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.
Gurstens läge och speciella topografiska grunddrag är framträdande. De ligger till grund för platsens historia och har gett
upphov till dagens mångfacetterade kulturmiljö. På höjderna kring det som en gång utgjorde det inre av Gamlebyviken
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ligger fornlämningar, bland annat en fornborg som för sin funktion utnyttjar en brant bergvägg. Gurstens huvudbyggnad
markerar det historiska intresset för denna fördelaktiga plats. Gården ligger högt placerad i anslutning till en knutpunkt för
land- och vattentransporter och med jordbruksmarken i en utpräglad sydsluttning. Vattendraget med kraftstation,
bränneribyggnad, kvarngrund och bykstuga/brygghus ger ytterligare perspektiv på det historiska värdet av Gurstens gård.
Gamlebyviken fortsätter norröver i en dalgång som via Dynestadsviken och Dynestadsjön ännu idag är farbar med mindre
båtar ända upp till Gurstens sluttande åkrar. Vid sjöstranden trängs vattendraget samman till en å och ungefär en kilometer
uppströms, vid Storsjön, ligger Gurstens gårdscentrum. Terrängen gör en brant stigning just intill gården, vilket ger upphov
till ett vattenfall som utnyttjats för kvarndrift under många hundra år.
Kring Gurstens sluttande och böljande åkermark reser sig höga, skogbevuxna urbergskullar. Uppe på toppen av
bergsknallen strax nordost om Gurstens gård ligger den registrerade fornborgen. 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 NNV delen av borgen finns eventuellt en antydan till ingång. Inne i borgen, med en
storslagen utsikt åt öster, ligger även en stensättning. Fornborgen skall sannolikt inte betraktas som en försvarsborg utan
snarare som ett hägnat berg, en plats för olika former av ritualer. 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.
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”.
Runinskriften är svårtolkad, men har uttolkats som ”Skägge son till Gode Vefridsson ristade runorna. Sonen (=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 invid vägen och ytterligare ett stycke österut ligger Vida by, där en gammal gästgivargård står
kvar ännu idag.
Gurstens gård (äldre namnformer bl.a. 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,
bl.a. Råserum som fick fungera som godsets huvudladugård. Under 1600-talet minskade dock Gustens 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 Gustens 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 1700talet, medan andra uppger att den är från 1600-talet. Mot bakgrund av byggnadens karaktär tycks det senare inte
osannolikt, eller att den i grunden är ännu äldre. Huset, med en närmast kvadratisk planform, har kraftiga stenväggar,
något som knappast var brukligt bland traktens mangårdsbyggnader på 1600- eller 1700-talet. Taket är ett högrest sadeltak
på åsar. Den enkla exteriören får framförallt sitt uttryck av de få och småspröjsade fönstren och den kraftiga takgesimsen,
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, liksom den höga bränneribyggnaden i vid
vattendraget, troligen uppförd vid mitten-slutet av 1700-talet.
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, bl.a. 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 just 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 (se illustration) eller på 1940-talets ekonomiska karta finns något sågverk. 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 (se illustration). 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.
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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.

Gustens gård ligger på en mindre höjd vid Storsjöns utlopp.
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Gurstens sluttande åkrar. På höjden ligger en fornborg.

Del från en av de stenmurar som ingår i fornborgen.

Inne i fornborgen återfinns en förhistorisk grav.

Milstenen från 1773 står utanför kärnområdet.

Huvudbyggnaden vid Gurstens gård.

Den ålderdomliga ryggåsstugan.

Gurstens bränneri.

Grundlämningar av Gustens kvarn.
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Brygghuset vid ån.

Den lilla kraftstationen vårvintern 2013.

Ladan.

Ladugården.

Arrendatorsbostad och hönshus.

Bostadshus väster om gården.

Nästa sida: Utsnitt ur 1890 års laga skifteskarta över Nygård med Gursten m.fl. 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.

18

ARBETSKOPIA 2017-11-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY

19

ARBETSKOPIA 2017-11-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY

Karta över kärnområde Gökstad bykärna. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Gökstad bykärna

Klass 1

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Läget i den bördiga Loftadalen, just invid Loftaån.

Byggnadstraditionen

En rik miljö med många byggnader som sammantaget visar många för regionen
typiska drag som bevarade radbystruktur, huvudbyggnad med drag av empir,
enkelstugor i 11/2 och 2 våningar, lockpaneler eller mycket breda locklister,
lertegeltak m.m.

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.
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 och 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.
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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.
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.

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.
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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 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.
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 just norr om byn år 1948. Den äldre landsvägen
Lofta–Loftahammar finns bevarad just 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.

Utblick från byn mot den ”nya” stora logen i söder .
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Gökstad Södergård.

Mellangårdens ladugård.

Gamla vägen föbi Gökstads by.
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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
halvgården.

Ladugård vid Södergården.

Källarbod vid Södergården.

Villa från 1948 i den norra delen av byn.

Norrgårdens mangårdsbyggnad, år 2011 flyttad från Gökstad till
Gamleby hembygdsgård, Myrkullen.
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Uppfarten mot Mellangårdens mangårdsbyggnad, med ladugården till vänster.

Detalj av ladugård.
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Karta över kärnområde Lofta sockencentrum. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på
kartan avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Lofta sockencentrum

Klass 2

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Utblickande läge på en smal höjdrygg mellan två långsträckta dalsänkor.

Herrgårdsbygden

Genom kyrkogården, kyrkan och inte minst dess inventarier, speglas burgna godsägare, samt
personer som varit verksamma vid socknens många herrgårdar.

Bronsålderskusten

De ristade hällarna och två gravfälten visar på platsen central roll redan under förhistorisk tid.

Byggnadstraditionen

Kyrkan ritad i sparsmakad och stilren empirstil av Per Axel Nyström, som med sin starka
representation bland regionens herrgårdar och kyrkor är en av ”Tjustempirens” portalfigurer. Även
sockenstugan har 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 den skeppsformig stensättning visar på den betydelse sjöfart
och resor spelade i de dåtida invånarnas vardag och idévärld.

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.
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 att betjäna ett offentligt behov. Bl.a. finns här tre generationer skolbyggnader, alla med
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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. På bergsryggen finns, liksom på de flesta höjder i
trakten finns det gott om fornlämningar från brons- och järnåldern. Inom kärnområdet är det framförallt de två större
gravfälten som drar till sig blicken.
Runt Sockenkyrkan ligger ett stort antal förhistoriska gravar, samlade inom två gravfält (RAÄ Lofta 1:1 & 98:1). Totalt finns
det ett dryg 40-tal runda stensättningar, en skeppsformig stensättning och två domarringar. Att det inte finns några rösen
på de två gravfälten är intressant, vilket 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 i bronsålder. Att platsen varit av betydelse redan under bronsålder visar sig i de hällristningar som ligger i
odlingsmarken söder om kyrkan. I kärnområdet ingår tre ristningsytor (RAÄ Lofta 4:1, 17:1 & 91:1). På två av hällarna utgörs
motiven huvudsakligen av skålgropar, 18 respektive 47 skålgropar. På den sistnämnda platsen finns även 2 rännor. Den
tredje ristningshällen innehåller mer figurativa motiv, bl.a. 8 skepp, 1 djur och 4 ringfigurer. Den samlade
fornlämningsbilden, med ristade hällar och ett stort antal gravar visar på platsen central roll i bebyggelsen redan under
förhistorisk tid.
Lofta kyrka omnämns för första gången år 1333, Lofta socken år 1361. Utifrån arkivalier har konstaterats att den medeltida
kyrkan torde ha uppförts vid 1200-talets mitt eller kanske redan omkring år 1200. Medeltidskyrkan revs 1835 och den
nuvarande kyrkan, ritad i empirstil av arkitekten Per Axel Nyström, 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.
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 sitt egna lilla ägoområde och längre söderut har prästgården Stengårdsnäs legat (se beskrivning av kärnområde
Stengårdsnäs prästgård). 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 den enda
bebyggelse som fanns vid kyrkan, frånsett kyrkstallar och en liten backstuga utmed vägen mot Åkersholm, men vid 1700talets mitt uppfördes en sockenstuga just öster om kyrkan, vid Åkerholmsvägen. 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 just norr om kyrkan, vilket 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 mycket 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.
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Utsnitt ur en karta över Norrsjö från år 1722. Norrsjös gårdar syns uppe i vänstra hörnet. Söder om kyrkan ligger och 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.)
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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.

ARBETSKOPIA 2017-11-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY

”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.

Lärarbostad från 1951.
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Föreläsningsföreningens hus.

En av de runda stensättningarna (RAÄ Lofta 1:1).

I anslutning till jordbruksmarken söder om Lofta kyrka finns flera ristade hällar. På en av hällarna finns ristningar föreställande bl.a. skepp,
djur (häst?) och ringfigurer m.m. (RAÄ Lofta 17:1). Fotot taget 1933. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)
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Karta över kärnområde Måsebo.

Kärnområde Måsebo

Klass 1

Gamleby socken
Dalar, sjöar och vattendrag
Bronsålderskusten
Sjöfart och kustnäringar

Utblickande läge på en smal höjdrygg med flankerande långsträckta dalsänkor,
som tidigare utgjort våtmarker.
Den mångfacetterade fornlämningsmiljön, med ett stort antal rösen och
ristningsmiljöer, visar på platsen betydelse redan under bronsåldern.
Hällristningsmotiv i form av skepp visar på betydelse sjöfart och resor spelade i
de dåtida invånarnas vardag och idévärld.

Kärnområde Måsebo omfattar en fornlämningsrik bronsåldersmiljö, vilken breder ut sig längs med en åssträckning som
utgör en tydligt avgränsad topografisk miljö vilken utmärker sig landskapet. Kärnområdet ligger inom huvudområde
Lofta-Gamleby, tillika inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta.
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, leriga och organogena jordarter.
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.
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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 välavgränsat och samlat
intryck. I området finns totalt 26 rösen, som i flera fall har en diameter på mer än 10 meter. På ett par ställen ligger ett
flertal rösen samlade inom mindre gravfält (Gamleby RAÄ 177:1 & 199:1). 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 (RAÄ Gamleby 447:1).
Huvuddelen av skålgroparna förekommer dock enstaka eller i ett mindre antal på större stenar och block. På två av
röstningslokalerna har skålgroparna knackats längs tydliga rader, ställvis förbundna med rännor. Det finns även figurativa
ristningar som t.ex. 15 skepp och 6 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 registrerades skärvstenshögar vilka 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.
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 låg, och ännu står kvar, på åskrönet några hundra meter söder
om Måsebo mangårdsbyggnad. I anslutning till gårdens ekonomibyggnader som ligger några hundra meter norr om
huvudbyggnaden står också en stuga, ”Halvstopet”, som troligen inte utgjort ett torp med egen mark utan fungerat som en
arbetarbostad vid gården.
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 överlag tiden kring sekelskiftet 1900. I norr
ligger ladugården, med en loge och ett magasin. Båda byggnaderna har ett traditionellt utförande, men 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 och en
arrendatorsbostad byggd år 1949, samt en del mindre bodar, innan man når mangården. Måsebos nuvarande
mangårdsbyggnad uppfördes år 1906. Huset har en tydlig karaktär från tiden, 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, bl.a. genom sin revetering från omkring sekelskiftet 1900.
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Flera
stora

bronsåldersrösen ligger på rad längs infartsvägen till Måsebo (Gamleby RAÄ 198:1 & 1991:1). 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 3 skepp, 1 fotsula, 2 fragment, 5 rännor och 162 skålgropar (Gamleby RAÄ 447:1).
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Bronsåldersröse (Gamleby RAÄ 217:1) vid Måsebotorp.
På kvartsithällen framför röset återfinns ristningar i form
av 4 skepp, 3 fotsulor, 1 ring och 5 ristningsfragment (Gamleby RAÄ
552).

I Dvärgstad hage återfinns ett flertal stora bronsåldersrösen och
skålgropsblock. I den betade markytan framträder även spår efter
äldre oregistrerade lämningar, som t.ex. stensträngar.

36

I betesmarken mellan Måsebotorp och Måsebo, återfinns ett
flertal skålgropar på lösa klippblock och större stenar.

I betesmarken väster om bebyggelsen i Måsebo återfinns ett
block med ett stort antal ristningar (RAÄ 447:1),
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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.
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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.
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Magasinet.
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T.v. i bild magasinet och t.h. logen.
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Karta över kärnområde Nygårds säteri. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Nygårds säteri

Klass 1

Lofta (och Gamleby) socken
Dalar, sjöar och
vattendrag

Herrgårdsbygden

Byggnadstraditionen

Brukens landskap

Herrgårdens lokalisering vid Gamlebyvikens innersta del, d.v.s. vid en vattenled
och i ett område som genom fornlämningsmiljöer samt historiska centra i form
av medeltida herrgårdar och städer (Gamleby, Västervik) visar sin långvariga
attraktivitet och särställning.
Medeltida sätesgård som utgjort ett av Tjustbygdens främsta gods under 500 år.
Komplex miljö med ett stort antal byggnader från olika tider och med olika
funktion, samt andra anläggningar och landskapliga drag, som sammantaget
avspeglar de stora resurser och den starka prestige som funnits vid
herrgårdarna, samt många aspekter av herrgårdsdriften.
Huvudbyggnad i ”Tjustempir”. Flera byggnader från 1700-talet (eller äldre) av
forskningsintresse, bl.a. i hänseende till de regionala byggnadstraditionerna.
Arbetarbostäder från olika tider visar exempel på regionala särdrag i paneltyper
m.m.
Godset har tillhört Ankarsrums Bruk (1862-1894/1904) och bebotts av Gustaf de
Maré.

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.
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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. Själva
herrgårdsanläggningen, med sin huvudbyggnad i en för regionen kännetecknande empirstil och med sina tre (inte längre
kompletta) flygelpar, ger ännu ett intryck av det överdåd och det samhällsinflytande som funnits hos ägarna.
Gamlebyvikens inre omges av kraftigt uppskjutande urbergshöjder. Vid Gamleby delar sig vikens sprickdal kring
Garpedansberget och fortsätter dels i en dalgång mot nordväst, dels i en dal rakt norrut. Den medeltida staden Gamlebys
(gamla Västerviks) lokalisering vid denna knutpunkt där dalarnas kommunikationsstråk möter Österrsjön är talande. Redan
under förhistorisk tid, när Östersjöns vatten trängde längre upp i dalgångarna än idag, bör området kring Gamleby ha
utgjort ett kommunikationstätt och strategiskt viktigt område. I det norrgående dalstråket 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 (Gamleby 205:1) på en markant höjd på den västra stranden, på den östra stranden
ligger Nygårds säteri.
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 nännas som den förste kände
ägaren. Gårdens historia kantades dock genom 1400-talet av ägotvister. Med 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-rörshemman”. Godsmassan förändrades över tid, men gården Kallåker på den västra sidan av Dynestadsviken hade en
särställning då den låg i sambruk med huvudgården och väl i praktiken 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´Otrante moderniserades huvudvyggnaden till empirstil.
Fouché d´Otrante 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 trol. 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 enl. annan källa) köptes den av Knut Tillberg, affärsman, jurist och vice häradshövding,
bördig från Falsterbo bruk. Tillberg genomförde omfattande ombyggnader av herrgården under det tidiga 1900-talet, innan
den 1915 gick vidare i andra ägares händer.
Herrgårdsanläggningen är symmetriskt uppbyggd, med huvudbyggnaden och ett par flyglar på en terrassering ut mot vattnet.
Nedanför dem 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. De tre flyglarna ger intryck av att härstamma från 1700-talet.
Längst ned mot vattnet ligger dock ytterligare en ensam flygel, troligen uppförd under 1800-talets andra hälft. 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. Till anläggningen hör även herrgårdsdasset som idag byggts om till lusthus.
Vid den allékantade uppfarten till herrgården står ett mäktigt, knuttimrat sädesmagasin, vars vindflöjel bär årtalet 1773.
Möjligen låg ladugårdsbyggnaderna i äldre tid närheten av magasinet. De ska ha flyttats söderut på 1810-talet, till den plats
där ladugården från 1875 ännu ligger. Stallet uppges i äldre tid ha legat på Kallåkersidan. Gårdens nyttoträdgård, strax
nordost om herrgården, är idag upplöjd till åker, men några kvarstående växthus utvisar läget. Till herrgårdsmiljön hör även
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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. Vid
korsningen där vägen till Lofta möter Norrlandsvägen ligger Solbacka, en skolbyggnad som idag är omgjord till tre lägenheter.

Ovan: Den äldsta kartan över Nygård, från 1720, visar säteriets
utbredning, inkl. rå- och rörshemman, vid tiden.
T.v: Detaljen är ett utsnitt ur förlagan till den stora kartan. Bron
över viken gick då i herrgårdsanläggningens mittaxel. På
Kallåkersidan syns en byggnad i samma läge som den
ålderdomliga byggnad som står där idag. Enligt en uppgift skall
herrgårdsstallet ha legat på Kallåkersidan och en gammal
tradition gör t.o.m. gällande att säteriets huvudbyggnad en
gång legat där.
Nedan: Vägen utmed Kallåkerstranden leder fram till det
ålderdomliga bostadshuset, kanske en arbetarbostad från
1700-talet som hört till herrgårdsstallet?
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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.
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Huvudbyggnaden har ännu sin empirexteriör, men den portikförsedda terrassen/balkongen har sannolikt byggts under det tidiga 1900talet.

Den norra övre flygeln.

Den kvarstående nedre flygeln.

Den ensamma flygeln närmast sjön, idag ”jaktstugan”.

Herrgårdsdasset, idag ombyggt till lusthus.
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Det magnifika 1700-talsmagasinet vid infarten.

En av de båda ekonomiflyglarna är bevarad.

Ladugården från 1875, renoverad på 1930-talet.

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”.
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De fyra små personalvillorna intill ladugården är ännu till stora delar i sitt ursprungliga skick från 1900-talets mitt.

En renoverad stenhuggeribyggnad intill bron, på Kallåkersidan.
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Karta över kärnområde Ottinge. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan avser
byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Ottinge säteri

Klass 3

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Herrgårdsbygden

Loftadalens öppna odlingstråk, där fornlämningsbilden avspeglar en förhistorisk
centralbygd som i historisk tid övergått i ett frälsedominerat område, vilket ännu
idag karaktäriseras av sina många herrgårdsbyggnader.
Framträdande herrgårdsbyggnad omgiven av ett herrgårdslandskap med
storskaliga åkrar.

Byggnadstraditionen

Herrgårdsbyggnad uppförd i (ej ombyggd till) i ”Tjustempire”.

Brukens landskap

Bland herrgårdens ägare under finns flera brukspatroner under 1600- och 1700talen. Nuvarande herrgårdsbyggnad uppförd av bruksinspektor C S Cullberg.

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.
Kärnområdet representerar den anrika storgårdsbygden 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, men en äldsta historia som förlorar sig i historiens dunkel. Typiskt är även
kopplingarna till det historiska bergsbruket i regionen. Kulturmiljöns värdemässiga tyngdpunkt ligger i säteriets
huvudbyggnad som utgör ett av Tjustempirens huvudverk. Vid gården finns även ett kulturhistoriskt värdefullt
sädesmagasin.
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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 (Lofta 248:1). Ett 70-tal gravar ger här en utmärkt provkarta på olika gravtyper, framförallt från den senare delen av
järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.): högar, skeppssättningar, treuddar och runda stensättningar. Många av stensättningarna
har tydliga kantkedjor. 700 meter söder om herrgården – utanför kärnområdet – ligger en fornborg uppe på berget
Hammaren. Den till Ottinge knutna godsmassan har varierat över tid. Idag (2017) består egendomen av Ottinges, Hjulby,
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 von Creutz d.y. 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 m.fl. av bergmästare Georg Henrik Lybecker som tog upp Tinntorps koppargruva i det närbelägna Hasselby och
troligen även anlade Hedvigsfors kopparverk någonstans på orten. Ottinge mangårdsbyggnad skall ha rivits på 1790-talet.
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1848–1852 av den nyblivne ägaren Carl Sigurd Cullberg, överinspektor vid
storgodset och bruksimperiet Baroniet Aelswärd. Till Cullbergs gärning hör bl.a. 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 d.ä.
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 välbevarat 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 valmtak. Exteriören har en mycket återhållen putsarkitektur med svag relief – i bottenvåningen närmast
funktionalistiskt slät, frånsett huvudentréns putsomfattning. Långsidorna har sju jämt avsatta fönsteraxlar med högre
fönster i ovanvåningen som på traditionellt vis inrymmer representationsrummen. Där ligger bl.a. 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. 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 förhållandevis
sparsamma byggnadsbeståndet vid Ottinge, i kombination med andra omständigheter i den yttre miljön (som den mycket
enkla trädgårdsanläggningen och att infartsallén ramponerats av vägomdragning år 1997) begränsar dock den
kulturhistoriska upplevelsen på platsen.
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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.
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Ottinge, huvudbyggnaden från trädgårdssidan.

Vita salongen, troligen 1920-tal. (Foto ur Kalmar läns
museums arkiv.)

Sädesmagasinet.

Infarten utgör den tidigare stora vägen.

Ekonomibyggnader.
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Förmodad arbetarbostad.

Förmodad arbetarbostad.

Utblick från Ottinge över Loftadalen.
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Karta över kärnområde Stengårdsnäs. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Stengårdsnäs prästgård

Klass 3

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Byggnadstraditionen

Typisk bebyggelselokalisering på gränsen mellan skogsklädd höjd och tydlig,
långsmal dalsänka i förlängningen av en Östersjövik.
Huvudbyggnad med liggande panel på förvandring (fjällpanel), samt
sidobyggnadens halvmåneformade lunettfönster är exempel på vanligt
återkommande drag bland regionens äldre byggnader.

Kärnområde Stengårdsnäs byggs upp kring bebyggelsen vid Lofta sockens gamla prästgård och inkluderar det öppna
ängsstråket ned mot Prästviken. Kärnområdet utgör del av huvudområde Lofta-Gamleby och riksintresseområde för
kulturmiljövården H95A Lofta.
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
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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. De båda flygelbyggnaderna har påverkats av samma
moderniseringsvåg, 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.
I slutet av 1800-talet låg arrendatorsbostaden alldeles intill prästbostaden, just öster om denna, men cirka 1920 uppfördes
den befintliga byggnaden ett stenkast söderut. År 1947 uppfördes en personalbostad i en hage ett par hundra meter väster
om den övriga bebyggelsen.
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 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, d.v.s.
boningshus för ett hushåll som inte ägt någon egen jord.

Utblick över dälden söder om gården, där betande nötboskap håller landskapet öppet.
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Kartan från år 1700 visar hur gården och trädgården vid Stengårdsnäs legat i samma läge i över trehundra år. 1700-talsåkrarna bredde ut
sig väster och öster om gården, bl.a. 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.

Huvudbyggnaden vid Stengårdsnäs.
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Arrendatorsbostaden.

ARBETSKOPIA 2017-11-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY

Den östra flygeln, en ekonomiflygel som ska ha utgjort
tiondebod.

Boningsflygeln, den västra flygeln.

Magasinet.

Logen/ladan.

Gamla ladugården.

Nya ladugården.

De äldre ekonomibyggnaderna ligger på en markant kulle.

Personalbostaden väster om gården.
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Prästgårdarna 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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Karta över kärnområdet Utrike.

Kärnområde Utrike

Klass 2

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Bronsålderskusten
Sjöfart och kustnäringar

Typisk bronsåldersmiljö, skogsklädda höjder i anslutning till dalsänka i
förlängningen av en Östersjövik.
Bronsåldersmiljö av regionalt intresse, genom sina gravmiljöer och många
hällbilder med för regionen udda motiv.
En stor mängd hällristningar med skeppsmotiv som understryker sjöfartens
betydelse.

Kärnområde Utrike består av en samlad fornlämningsbild, med en tydlig tyngdpunkt i bronsålder. Kärnområdet
inkluderar skogs och jordbruksmark öster om Utrike gård. I området finns ett stort antal ristningsmiljöer som uppvisar en
stor variation beträffande motiv. Kärnområdet utgör del av huvudområde Lofta-Gamleby och riksintresseområde för
kulturmiljövården H95A Lofta.
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 flertal ristningsytor som dateras till
bronsålder. Ett av de registrerade rösena från området avviker dock 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 (ca 2400–1800 f.Kr.). I den södra delen av kärnområdet finns en
14 meter lång och 3½ meter bred skeppsättning av tätt satta eller lagda stenar (Lofta 178:1).
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Sammanlagt finns det ett drygt 30-tal registrerade ytor med ristningar inom kärnområdet. Det finns drygt 250 skålgropar
registrerade i området, vilket gör dessa till det vanligast förekommande motivet. 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 bl.a. 25 skepp, 8 människor, 10 djur, 3 fotsulor, 2
ramfigurer, 11 ringar, 1 pilbåge och ett årder.
Den mest kända ristningsytan i området finns på Utrikestenen (Lofta 364:1). Ristningarna är gjorda på ett löst liggande
stenblock. På blocket finns det 4 skepp, 6 ringfigurer, 3 djur, 1 människa, 1 årder, 11 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 tömma. Plöjningsscener är återkommande
motiv i bronsålderns bild och idévärld, men Utrikestenen utgör ett för regionen udda motiv. Ser man till de övriga
ristningsmiljöerna finns 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.
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 åkermarken. 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. Väster
om kärnområdet ligger Utrikeviken som sannolikt har utgjort en viktig kommunikationslänk under bronsåldern.

Utrikestenen med en plöjningsscen centralt på ristningsytan (Lofta
364:1). Bild från Rane-projektet.

I förgrunden skålgropsförekomst (Lofta 535). I bakgrunden syns
delar av betesmarken som är beväxt med enar och spridda träd.
Framför en av enarna återfinns ytterliggare ett skålgropsblock
(Lofta 393:1).
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Ristningsyta på häll i betesmark med ett flertal skepp, skålgropar
och en djurfigur, sannolikt hingst (Lofta 162:1). Bild från Raneprojektet.

En av områdets många stensättningar (Lofta 172:1).
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Inom skogsmarken i den södra delen av kärnområdet finns ett flertal förhistoriska gravar. Här ett bronsåldersröse (Lofta 176:1).
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Karta över kärnområdet Åkerholms säteri. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H95A Lofta. Noteringar på kartan
avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Åkerholms säteri

Klass 1

Lofta socken

Dalar, sjöar och vattendrag

Loftadalens öppna odlingstråk, där fornlämningsbilden avspeglar en
förhistorisk centralbygd som i historisk tid övergått i ett frälsedominerat
område, vilket ännu idag karaktäriseras av sina många herrgårdsbyggnader.

Herrgårdsbygden

Framträdande herrgårdsanläggning omgiven av ett herrgårdslandskap med
storskaliga åkrar. Den stora ladan som visar godsets storlek och resurser.

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.
Kärnområde Åkerholm 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. Kärnområdets mycket höga
kulturhistoriska värden beror framförallt av 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.
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Åkerholm ligger nära Loftaåns utlopp i Gudingen. Under medeltiden låg byn Bokalla på herrgårdens 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, d.v.s. 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 även 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.
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.
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. 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 (se
illustration). Herrgårdens utblickande läge och öppenheten mot dalgången söderut är viktig att värna.

Åkerholm med den västra flygeln sedd från betesmarken väster om herrgården.

61

ARBETSKOPIA 2017-11-10 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE LOFTA–GAMLEBY

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 1960talet 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)
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Utsnitt ur 1945 års ekonomiska karta som bl.a. visar trädgårdens utbredning och en del av de idag försvunna byggnaderna.

Åkerholm blickar ut över Loftadalens bördiga åkerjordar och är väl synligt på långt avstånd från den väg som löper utmed dalgången.
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Huvudbyggnaden från gårdsplanen (norr).

Västra flygeln från gårdsplanen.

Gröna salongen med sidenimiterande tapet.

Interör från huvudbyggnaden, hallen.

Detalj av originalsnickerier av hög kvalitet.

De eleganta murar som länkar huvudbyggnaden med flyglarna.

64

Herrgårdsdasset.
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Infartsallén med huvudbyggnaden i fonden.

Återskapad allé mot väster från huvudbyggnaden.

Arbetarbostad.

Arbetarbostad.

Smedjan.

Interiör från smedjan.

Ladugården, med grunden av en riven ekonomibygygnad.

Den stora ladan/logen.
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Sentida maskinhall.

Vagnsskjul vid infarten, ladan i bakgrunden.

Smedjan.
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Karta över huvudområde Norra skärgården. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE NORRA SKÄRGÅRDEN
Huvudområde Norra skärgården omfattar skärgårdslandskapet utanför Loftahammar och motsvarar
riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård. Inom området finns fem kärnområden på fem olika öar –
Björkö, Hasselö, Sladö, Smågö och Städsholmen. Samtliga fem utmärks av skärgårdens kombination av
jordbruk och fiske. Fyra kärnområden 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. Smågö kärnområde har sin grund i det småskaliga agrara landskapet.
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 väg inlandsisen en gång tog när den drog sig tillbaka. 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 avgörande 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 den Norra skärgården låg under godset Fågelvik och öarnas gårdar var
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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 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 samt med tiden också ny teknik som ekolod ökade fångsterna och många kunde försörja sig som fiskare. Från
1960-talet och framåt har fisket gått kraftigt tillbaka och idag försörjer sig ett fåtal på fisket. Även andra traditionella
binäringar i skärgården så som säljakt och sjöfågelsjakt har gått tillbaka eller 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 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.

Vy mot öster från Städsholmen. I fonden anas siluetten av fyrplatsen Storkläppen
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Kartan från 1726 visar den inre farledens sträckning bland annat förbi Städsholmen. Källa: Lantmäteriet

Skydd och riktlinjer
•
•

•

•

•

•
•

•

3

Huvudområdet motsvarar riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård. Enligt Miljöbalken skall det
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).
Björkö, Sladö och Städsholmen utgör alla del av naturreservat (reservaten Björkö, Sladö–Äskeskär och Norra Tjust
skärgård), tomtmarken undantagen. I reservatföreskrifterna ingår bl.a. förbud mot nybyggnation utan
Länsstyrelsens tillstånd. För reservaten finns vägledande skötselplaner.
Hasselö och Sladö bykärnor omfattas av områdesbestämmelser från 1999, vilka bl.a. innebär ett
nybyggnadsförbud för fritidshus, bygglovsplikt för alla om-, till- och nybyggnader, samt ett krav på att alla om-, tilloch 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.
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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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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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.
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.
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
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger. 2008. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Länsstyrelsen Kalmar län.
Ericsson, Agneta. Björkö, Hasselö. Sladö. Smågö. Städsholmen. Faktablad, s.k. örapporter, från Skärgårdsprojektet. Kalmar
Läns Museum.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.

www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
www.raa.se/bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister BeBR
Kalmar läns museums arkiv, bland annat inventeringsmaterial från Skärgårdsinventeringen 1996-2003.
Kalmar läns museums bildarkiv.
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Karta över kärnområde Städsholmens lotsplats. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.
Noteringar på kartan avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Städsholmens lotsplats

Klass 1

Loftahammars socken
Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Bebyggelse typisk för öar i den yttre delen av skärgården, koncentrerad på fiske
och med ett begränsat jordbruk.
Lotsplats för Norra skärgårdens inre farled från mitten av 1600-talet till mitten av
1900-talet. Fisket har haft stor betydelse för ön med glot som representant för
äldre tiders fiske och hamnen i väster som representant för 1900-talets
utveckling.

Kärnområde Städsholmen utgör del av huvudområde Norra Skärgården, tillika av riksintresse för kulturmiljövården H93
Tjust skärgård.
Centralt för kärnområdet Städsholmen är öns långa historia som lotsplats. Den höga lotsutkiken utgör en karaktärsbyggnad
för ön och det omgivande skärgårdslandskapet och berättar om öns betydelse. 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 glot med sitt
inlopp från sydost. Kring glot 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. Till detta
kommer också spåren av öns småskaliga jordbruk med små ekonomibyggnader och resterna av det spjälstaket som en gång
omgav bebyggelsen för att stänga betesdjuren ute.
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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.
Ett fåtal bevarade fornlämningar 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.
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.
Lotsningen var en viktig bisyssla för de bofasta men huvudnäringen var fisket kompletterat med lite boskapsskötsel och små
odlingslotter på Städsholmen och kringliggande öar. Störst befolkning hade ön i början av 1800-talet då det fanns fem
bofasta familjer på ön. Fram till 1832 fanns även en tullpostering på ön. 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. Lotsverksamheten fanns kvar till 1964 då personalen flyttades till Idö. När lotsverksamheten
flyttades från Städsholmen försvann möjligheten till en fast inkomst. Idag finns en året runt boende fiskare på ön.
Majoriteten av byggnaderna används idag för fritidsändamål, främst under sommarhalvåret.
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 glot och längre upp ligger bostadshus och
ekonomibyggnader. Eftersom jordbruket, främst i form av begränsad djurhållning, har varit i liten skala på ön är
ladugårdsbyggnaderna små. 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 1800talet. Några byggnader avviker som något äldre. Det finns också ett par byggnader uppförda på 1940-talet och kopplade till
lotsverksamheten, nämligen en ny lotsbostad samt lotsutkik. Flertalet av husen, såväl bostadshus som ekonomibyggnader
och sjöbodar, är målade med falurödfärg och har vita, oljemålade snickerier. Taken är belagda med rött tegel, främst
tvåkupigt tegel, men flera av de mindre ekonomibyggnaderna har enkupigt tegel. Båtsena vid det gamla glot är av tjusttyp
med utskjutande tak över en av långsidorna. Några av dem är timrade och/eller byggda i skiftesverksteknik.

Vy över Städsholmens bebyggelse från söder.
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1900-talets hamnplats på öns västra sida.
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Lotsutkiken på Städsholmen.

Det skyddade glot med båtsen.

Städsholmens östra hemman med jordkällare.

Timrat båtse av tjusttyp.

Städsholmens bebyggelse från söder. Den höga gula byggnaden är lotsutkiken.

7

ARBETSKOPIA 2017-09-28 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE NORRA SKÄRGÅRDEN

Karta över kärnområde Hasselö bykärna. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård. Noteringar
på kartan avser byggnadernas historiska funktioner.

Kärnområde Hasselö bykärna

Klass 1

Loftahammars socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

En välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet med en struktur typisk för
öarna i Norra skärgården. Bebyggelsen vid glot är väl samlad. Därefter följer i en
tydlig struktur sköthage, mangårdsbyggnader, mindre ekonomibyggnader och
ladugårdar.
Fiskets betydelse som en av de viktigaste näringarna för öns bofasta. Vid
hamnen finns äldre båtsen samt en större sköthage.

Kärnområdet på Hasselö utgör del av huvudområde Norra Skärgården. Huvudområde utgörs av riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.
Det gamla byläget utgör kärnområdet Hasselö. Byns båda viktigaste näringar, jordbruk och fiske, är tydliga och
bebyggelsens har en struktur typisk för Norra skärgården. Vid det väl skyddade hamnen finns en samling av båtsen som
trots en del moderna tillägg ger ett ålderdomligt intryck. Till miljön vid hamnen bidrar också sköthagen. Här har tidigare
funnits torkställningar för fiskeredskapen. Över sköthagen följer den agrara bebyggelsen med mangårdar, bodar och uthus,
samt sist och längst bort från vattnet ladugårdarna. Den tydliga bebyggelsestrukturen är ett bärande element i
kärnområdets klassning.
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Hasselö är en av skärgårdens största öar. Storleken och läget gör den till en vågbrytare som skyddar en stor del av Tjust
skärgård. Ön är utsträckt i nordvästlig-sydostlig riktning vilket avspeglar inlandsisens rörelseriktning då den drog sig tillbaka.
Liksom skärgårdskusten och övärlden i norra Tjust är Hasselö en uppsplittrad ö med vikar och uddar. Ön är bördigare än
många andra skärgårdsöar och det har gjort att det här funnits förutsättningar för ett mer omfattande jordbruk. Fisket har
varit en viktig näring på ön men jordbruket har tagit en betydligt större plats än på många andra platser i Tjust skärgård.
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 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.
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. Lutherska Missionsförbundet byggde ett missionshus. Närheten till
fastlandet gjorde också Hasselö attraktivt för det sena 1800-talets framväxande fritidsrörelse. Förmögna sommargäster
sökte sig till ön och hyrde in sig och köpte service av öns befolkning. För många öbor blev det ett viktigt ekonomiskt tillskott
vid sekelskiftet 1900. 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 städernas barn som behövde få friskluft och bad under sommaren. Fritidshusbebyggelsen är också något som
skiljer Hasselö från flera andra öar i området.
Idag har jordbruket med undantag av en del betesdjur och vallodling, upphört och ersatts av ett aktivare skogsbruk när
jordbruksmarken växer igen. Det har påverkat öns kulturlandskap och miljön är idag inte lika öppen. Avfolkningen av
skärgården har drabbat även Hasselö och idag finns endast ett 20-tal bofasta kvar på ön. 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.
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 har skogen börjat krypa närmare byn. Sjöbodarna/båthusen är av
tjusttyp, flertalet med utskjutande tak på båda långsidorna. Ett par är så gamla att de är timrade. I anslutning till hamnen
och dess bebyggelse finns sköthagen.

Mangårdsbyggnader
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Timrat båtse med korrugerat plåttak.
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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 Sladö by

Klass 2

Loftahammars socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

En relativt välbevarad bebyggelse från slutet av 1800-talet med en mycket tydlig
struktur, typisk för öarna i Norra skärgården. Bebyggelsen omges av ett öppet
kulturlandskap med odlingsmarker, betesmarker och hägnader i form av
stenmurar.
Fiskets betydelse som en av de viktigaste näringarna för öns bofasta framgår
tydligt genom hamnens storlek i förhållande till bebyggelsen som helhet.

Kärnområdet på Sladö utgör del av huvudområde Norra Skärgården, tillika av riksintresse för kulturmiljövården H93
Tjust skärgård.
Kärnområdet utgörs av byläget, etablerat efter storskiftet 1805-07, med hamn och omgivande kulturmark. De öppna
markerna, vallodling och betesmarker, som omger byn är en viktig del av områdets karaktär. Öns bebyggelse har en
funktionsskiktning typisk för Norra skärgården men på Sladö är den mycket tydlig. Vid hamnen ligger båthus, sjöbodar,
bryggor med mera. En bit ovanför hamnen ligger boningshusen. De äldre husen har gavlarna vända mot sjön. Därefter följer
de mindre ekonomibyggnaderna och längst bort ladugårdarna. Inom kärnområdet finns också den bebyggelse som
flyttades ut från bykärnan i samband med laga skifte 1878 samt bron till grannön Hasselö. Båda företeelserna utgör viktiga
delar av miljön inom kärnområdet.
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. 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, den
riktning som isen en gång tog när den drog sig tillbaka. Sladös strandlinje är rak och saknar de vikar och uddar som
utmärker öarna i Norra skärgården. På de flacka strandängarna finns öns goda betesmarker. 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 skattköptes och under 1800-talet ägdes knappt hälften av gårdarna av sladöbor
medan övriga ägdes av bönder på fastlandet eller någon annan ö.
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 därför också då. År 1878 genomfördes 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.
Att ön haft goda förutsättningar visar inte minst befolkningsutvecklingen. På denna relativt lilla ö bodde i slutet av 1800talet 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.
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 1½-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. Men här finns också modernare och
större bodar av 1900-talstyp.
Idag har öns betesmarker med sin rika flora blivit naturreservat. De få bofasta lever på betesdjur, fiske, turism och skötsel
av naturreservatet.
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Karta över kärnområde Sladö by. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.
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Vy över byn från nordväst.

Vy över byn från norr

Ladugård

Mangårdsbyggnad med gaveln mot sjön.

Hamnen med båthus.
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Båtse av tjusttyp med utskjutande tak på båda långsidorna. Det
timrade båthuset har fått ett modernt tak av eternit.
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Karta över kärnområdet Björkö by. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Kärnområde Björkö by

Klass 2

Loftahammars socken

Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

I det äldre byläget är finns en relativt välbevarad bebyggelse från slutet av 1800talet med en mycket tydlig struktur, typisk för öarna i Norra skärgården.
Bebyggelsen omges av ett öppet kulturlandskap med odlingsmarker,
betesmarker och skogsbeten.
Fiskets betydelse som en viktig näring för öns bofasta synliggörs genom äldre
båtsen. Stenbrott/-huggeri har funnits på ön och grindstolpar är troligen lokala.

Kärnområdet på Björkö utgör del av huvudområde Norra Skärgården som till sin utbredning motsvarar riksintresse för
kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.
Centralt för kärnområdet är det gamla byläget med sin typiska struktur – båthus, mangårdsbyggnader, mindre
ekonomibyggnader och längst bort från vattnet ladugårdar. Strukturen är dock inte lika tydligt avläsbar som inom
bymiljöerna på Hasselö eller Sladö. En stor del av områdets kulturhistoriska värde utgörs också av kulturlandskapet kring
byn med odlingsmarker, betesmarker och skogsbeten.
Björkö utgör tillsammans med Norra och Södra Malmö gräns mellan Östersjön och Östersjöfjärden Gudingen. Ön är
utsträckt i nord-sydlig riktning och har formen av en oregelbunden åtta. Strandlinjen är tämligen rak och sluten. Björkö får
sin karaktär av en hög åsrygg som gör den skogbeväxta ön kuperad.

14
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Redan under förhistorisk tid har människor bott på Björkö. Ett par gravar i form av stensättningar vittnar om det. Björkö
ligger nära fastlandet och bra betesmarker i kombination med ett gott fiske har gjort ön attraktiv för bosättning. 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.
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. Även säljakt har tidigare varit en viktig näring. Runt sekelskiftet
1900 ägnade man sig också åt stenbrytning på ön, främst av gatsten.
Kärnområdets bebyggelse är sedan 1646 förlagd uppe på höjden över 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. Idag bor 2-3 familjer permanent på Björkö. De försörjer sig på skogsbruk, fiske, jordbruk och
service av olika slag.

Karta över byläget på Björkö vid storskiftet 1816. Källa: Lantmäteriet
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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.

Kruslockstorpet, byns båtsmanstorp.
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Karta över kärnområdet Smågö odlingslandskap. Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården H93 Tjust skärgård.

Kärnområde Smågö odlingslandskap

Klass 3

Loftahammars socken
Byggnadstraditionen
Sjöfart och kustnäringar

Äldre byläge som omges av ett småskaligt odlingslandskap med långsmala
sprickdalar.
Fiskets betydelse som en viktig näringarna för öns bofasta. Äldre båtsen i
anslutning till såväl äldre bebyggelselägen samt nya bebyggelselägen efter laga
skifte.

Kärnområdet på Smågö utgör del av huvudområde Norra Skärgården och av riksintresse för kulturmiljövården H93 Tjust
skärgård.
Kärnområdets viktigaste element utgörs av odlingslandskapet på den södra delen av ön. Landskapet är en miniatyrversion
av fastlandets sprickdalslandskap som är så framträdande i Tjustbygden. 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 såväl genom vallodling som genom 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. Trots det finns det inga fornlämningar som skvallrar om
att ön varit bebodd under förhistorisk tid.
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
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kronan. När storskifte genomförs 1794 betecknas hemmanet som kronoskatte. Hemmanet omfattade då fyra gårdar och
drygt 20 personer bodde på ön. Även laga skifte genomfördes, 1858. I samband med laga skiftet fick två av de fyra gårdarna
flytta ut från bykärnan, den ena till Äppeldalen och den andra till Globacken.
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
men Smågö är än idag bebott året runt. Sommartid ökar öns befolkning när sommargästerna kommer till skärgården.
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
falu-rödfärg 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.

Odlingslandskapet på Smågö är en miniatyr av fastlandets sprickdalslandskap.
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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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Karta över huvudområde Sten. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för kärnområdena,
genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med särskilt höga
kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE STEN
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 områdets västra del och omfattar en
rad bronsålderslämningar. Inom huvudområdet finns det två gårdskomplex, Sten och Mörtekärr. Vid mitten av 1500talet räknades Sten som en frälsegård, vilken i samband med laga skifte delas upp i två gårdar.

Beskrivning av huvudområdet
Frisksjön återfinns i den östra delen av huvudområdet och har under förhistorisk tid utgjorts av 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 (Loftahammar 333:1 & 334:1). Den tunnackig 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

1

ARBETSKOPIA 2016-12-07 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE STEN
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.
I den västra delen av huvudområdet höjer sig landskapet och består av svagt kuperad moränbunden och skogsklädda
marker, där berggrunden ställvis 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 en landskapet brutna och ställvis småskaliga karaktär, med ett stort antal
odlingsimpediment som bryter av den öppna marken.

Delar av gårdsbebyggelsen vid Mörtekärr.
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Betesmark vid Mörtekärr som bryts av mindre träddungar

ARBETSKOPIA 2016-12-07 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE STEN

Stenbunden betesmark med betande hästar vid Sten.

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.

Skydd och riktlinjer
•

•
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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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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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•

•

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

Läs mer/referenser
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.
Brunius, Jan & Olle Ferm, 1990. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Riksantikvarieämbetet.

www.lantmateriet.se, historiska kartor.
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.

Muntliga referenser: Veronica Palm, Västerviks museum.
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Karta över kärnområdet Sten

Karta över kärnområde Sten som utgörs av en fornlämningsrik miljö.

Kärnområde Sten

Klass 2

Lofta socken
Dalar, sjöar och
vattendrag
Skogslandskapet
Bronsålderskusten

Området ligger i anslutning till en äldre havsvik och våtmarker, vilket visar på
vattnets betydelse under bronsålder för både kommunikation och markbruk.
I dagens skogsmark återfinns dåtidens jordbruksmark, vilket visar på
landskapets föränderliga karaktär.
I området finns ett komplex miljö med bevarade bronsålderslämningar som visar
på både agrara och sakrala aspekter

Kärnområdet Sten – utgörs av ett välbevarat Fornlämnings- och kulturlandskapsområde. Miljöns relativt skyddade läge
under historisk tid har gjort att de förhistoriska landskapets bevarats och utgör ett pedagogiskt exempel på ett övergivet
kulturlandskap av bronsålderskaraktär i regionen.
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 områdena sannolikt utgjorts av
sankängar eller våtmarker. Idag är de utdikade och brukas som åkermark. Inom kärnområdets skogsbeväxta 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. De registrerade lämningarna består av fyra mindre gravfält, ett 30tal friliggande gravar (rösen och stensättningar), ett drygt 10-tal skärvstenshögar, fyra hällristningar och en 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
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respektive 28 skålgropar. I skogsmarken mellan Nykärr och dagens åkermark finns stort område, drygt sju hektar, med ett
50-tal odlingsrösen samt ett flertal stensättningar, rösen och skärvstenshögar och två stensträngar. Inom de resterande
delarna av kärnområdet finns ett stort antal ensamliggande rösen, stensättningar och skärvstenshögar.
Den samlade fornlämningsbilden utgörs av både profana och sakrala inslag, vilket visar sig i odlingslämningar,
boplatsaktiviteter och gravar. Den samlade lämningarna härrör sannolikt från flera olika tidsskikt där de äldsta utgörs av
bronsålderns skärvstenshögar, rösen och skålgropar. Bland lämningar finns det troligen stensättningar och odlingslämningar
som visar på ett markutnyttjande som fortsätter in i åtminstone äldre järnålder.
Värdet ligger i att man kan se två separata och olikåldriga odlingslandskap inom samma område. Brons- och järnålderns äldre
odlingsytorna, bosättningarna och gravhögar ligger i dagens skogsmark. Nedanför denna i bronsålderns våtmarker och
sluttningen ner mot Frisksjön finns dagens odlingsmark och gårdsbebyggelser.

Den ekonomiska kartan över Sten från 1940-talet visar att den brukade marken till stora delar överensstämmer med dagens.
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Bronsålderns mossbeväxta storrösen ligger undanskymda i dagens skogsmark, vilket ger en närmast trolsk stämning.

7

Den fossila åkermarken (Loftahammar 257:1) 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 (Loftahammar 96:1).

Delvis övertorvad skärvstenshög (Loftahammar 259:1).
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Karta över huvudområdet Stora Grindö. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE STORA GRINDÖ
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.
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 motto att ön ligger oskyddad mot öppen sjö i öster.
Stora Grindö är en relativt högrest ö som stigit ur havet innan 4 000 f.Kr. 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 (Loftahammar 42:1). Ödekyrkogården, som ligger i närheten av sundet mot Lilla Grindö, markeras av en låg
och utfallen stenmur, vilken även ramponerats 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 1230talet beskriva 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 självhushållningen. I anslutning till fiskeläget och på den mellersta delen av ön finns
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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, bl.a. med en
hällmarkstallskog där några av träden kan vara runt 200 år gamla. Några vägar finns inte på ön, utan endast stigar.
Stora Grindö har troligen ett ursprung som säsongsfiskeläge, d.v.s. 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
socken1. Detta ägarförhållande kom att bestå fram till sekelskiftet 1900. Bebyggelsen torde alltid ha legat kring den
nuvarande hamnen. På den äldsta bevarade kartan, från år 1726, tecknas och omnämns Stora Grindö som ett torp (se
illustration). 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, vilket ännu är fallet år 2017. 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. Idag bedrivs visst ålfiske från ön och där finns även en laxodling med tillhörande rökeri,
butik och restaurang som håller öppet under sommaren.
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, beskriven
nedan, men även de sparsamma kulturlämningar som ligger utanför kärnområdet är viktiga för förståelsen av hur området
använts som helhet.

Stora Grindö fiskeläge sett från sjön.
1

Förutom Grindö hörde i Tjust Städsholmen, Väderskär, Åsleskär och Flatvarp till godsets fisken.
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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 (fornlämning Loftahammar 42:1).

Flygfotografi av Stora Grindö fiskeläge år 1944. (Foto av fotografi i öns laxrestaurang.)

Utsnitt ur 1945 års ekonomiska karta.
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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.)

T.v: Vy över Stora Grindö år 1951. Miljön känns igen, men är betydligt lummigare år 2017. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)
T.h: Grindöborna, fiskarna och marknadsfararna Seth och Elof Franzén år 1951. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv.)
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Skydd och riktlinjer
•

•

•

•
•

•

•

•

Stora Grindö utgör en del av naturreservatet Norra Tjust skärgård (Lst Kalmar län, beslut per 2010-02-11). I
reservatföreskrifterna ingår bl.a. förbud mot nybyggnation och mot att väsentligt ändra användningen av de
befintliga byggnaderna utan Länsstyrelsens tillstånd.
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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
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 §).
Kärnområdet omfattas av områdesbestämmelser för del av Stora Grindö från 1998, vilka bl.a. innebär ett
nybyggnadsförbud för fritidshus, bygglovsplikt för alla om-, till- och nybyggnader, samt ett krav på att alla om-, tilloch nybyggnader utformas så att områdets karaktär behålls. Det är önskvärt att området utökas så att de uddar
som omger fiskeläget/hamnen omfattas, samt att områdesbestämmelserna kompletteras med en generell
rivningslovsplikt.
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 §).
Stora Grindö är värderat i klass 2 (mycket högt bevarandevärde) i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i
Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län. Värdet knyts helt till
fiskelägets bebyggelse.
Huvudområdets öppna landskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Betesdrift samt skötsel av kulturhistoriska
landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen,
fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla landskapselement som stenmurar och rösen.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger. 2008. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Länsstyrelsen Kalmar län.
Grindö. Faktablad, s.k. örapport, från Skärgårdsprojektet. Kalmar Läns Museum.
Naturreservatet Norra Tjust skärgård; beslut och skötselplan. Länsstyrelsen Kalmar län, 2010.
Odlingslandskapet i Västerviks kommun. Bevarandeprogram Västerviks kommun. Länsstyrelsen Kalmar län 1995.
Sjöbodar och båthus längs smålandskusten. Länsstyrelsen Kalmar län 2005.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
www.lantmateriet.se (Lantmäteriets historiska kartor)
www.raa.se/fornsok (Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök).
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Kalmar läns museums bildarkiv
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Karta över kärnområde Stora Grindö fiskeläge. HI-H4 markerar de äldre boningshusen.

Kärnområde Stora Grindö fiskeläge

Klass 1

Loftahammars socken
Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Traditionella boningshus för skärgården: enkelstugor (delvis tillbyggda) i 1 ½
vån. Flera av dem med välbevarat historiskt yttre. Typiska Tjust-båtsen/båthus.
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.

Kärnområde Stora Grindö fiskeläge ligger inom Stora Grindö huvudområde och består av öns fiskehamn, bebyggelsen
kring denna och vattenområdet närmast utanför.
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 på ett verkningsfullt sätt. 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 de
överkragande taken i byggnadens längdriktning. Även om miljön under 1900-talets senare hälft genomgått en omvandling
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från fiskarmiljö till fritidsdito, vilken bland annat inneburit att ekonomibyggnader byggts om till boningshus, finns också
flera äldre bevarade nyttobyggnader, vilka tillför ett särskilt värde till denna miljö. 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 gårdägare: en
pensionerad deltidsfiskande ålfiskare, samt innehavaren av laxodlingen.

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.
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Boningshuset till en av fiskegårdarna (H4). Huset uppfördes
ursprungligen i Hulta by. Det flyttades till Väderskär i slutet av 1800talet, 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.

En av de äldsta byggnaderna på Grindö är detta boningshus,
uppfört 1855 (H3). Strax intill ligger det nya boningshuset från
1985.

F. d. ladugård, idag ekonomibyggnad till (H3). T.h. utedasset.

Boningshuset till en av de fyra fiskegårdarna (H2).

T.v. syns den till sommarstuga ombyggda ladugården till
föregående gård (H2), samt t.h. båthusen till ett par av gårdarna
(H3, H4).
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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).

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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Karta över huvudområde Stora Hallmare. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE STORA HALLMARE
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.
Beskrivning av huvudområdet
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 Halllmareviken 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 (Loftahammar 105:1) 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 (Loftahammar 292:1), ett närmare tre meter högt, murat sjömärke som sannolikt anlagts för
att kunna användas som fyrbåk, d.v.s. som fundament för en vårdkase. Den äldsta kartan över Hallmare by, från år 1704,
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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 ett i 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 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 det avgärda hemmanet Risebo och det lilla torpet Våll, båda väster om byn. Våll namnändrades senare,
troligen i början av 1800-talet till Lilla Hallmare1, varefter den egentliga byn började 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, framförallt 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.

1

Denna gård köptes av Linköpings stad som byggde upp en barnkoloni där år 1943. Senare ägde Saab i Linköping som semesteranläggning för sina
anställda, men sedan början av 2000-talet utgör gården privatbostad.
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Utsnitt ur karta över Hallmare från år 1704. De båda gårdarna, den större Fräsegården (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 småvikar
och gatt.

Hallmare hamn med båthus av varierande ålder och modern småbåtsbrygga.
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Skydd och riktlinjer
•

•

•
•

•

•
•

•

•

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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
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.
Särskilt värdefulla bebyggelseområden 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 §).
Det är önskvärt att planbestämmelser, d.v.s. 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.
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 §).
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.
Odlingslandskapet kring Hallmare är värderat som klass 2 (mycket högt bevarandevärde) i bevarandeprogrammet
“Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Västerviks kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar
län.
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.
Gamla vägar inom huvudområdet bör värnas vad gäller sträckning, bredd och detaljer som hör vägmiljön till.
Grusvägar bör ej asfalteras eller ytterligare dras om.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger.2008. Det medeltida Sverige, band 4 SMÅLAND: 5 Tjust. Riksantikvarieämbetet.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Vägen som kulturarv - Värdefulla vägar och vägmiljöer i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län och Vägverket 1999.

www.bygdeband.se
www.lantmateriet.se, historiska kartor
www.raa.se/fornsok, Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök.
Kalmar läns museums topografiska arkiv.
Kalmar läns museums bildarkiv.
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Karta över kärnområde Stora Hallmare.

Kärnområde Hallmare bykärna

Klass 3

Loftahammars socken

Byggnadstraditionen

Klassongårdens byggnader vilka har en för regionen typisk karaktär, både i typ
och detaljer, ex. den lokalt förekommande ”skärgårdspanelen”. Ålderdomlig
loge/lada förmodas spegla ett i äldre tid utbrett byggnadsskick. Båthus av
Tjustmodell.

Sjöfart och kustnäringar

Byn typiskt länkad till och riktad mot sjön. Båthus och bryggor vid Hallmareviken.

Kärnområde Hallmare bykärna omfattar tillfartsvägen till byn, de äldre åkermarkerna, byns bebyggelsecentrum och den
centrala dalsänkan som sträcker sig ned till hamnen.
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. Byggnadsbeståndets karaktär är
inte heller helt samlad, bl.a. på grund av ombyggnader av den äldre bebyggelsen och ett sentida tillskott av fritidshus.
Tillfartsvägen till Hallmare by som i äldre tid slingrade sig mellan bergsknallarna byggdes om till en jämn och rak asfaltväg
under efterkrigstid. Just vid övergången från högre belägna hällmarker till låglänta sedimentjordar, i ett för regionen typiskt
bebyggelseläge, ligger tre av Hallmares fem gårdar: 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
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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 ½ 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 1800talet. Dessvärre är denna intressanta lada i dåligt skick.
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 som
bildar ett småskaligt och oregelbundet mönster. De lövskogsbevuxna småhöjderna gör omgivningarna svåröverblickade och
någon visuell kontakt mellan själva bykärnan och hamnen finns inte. 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-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.
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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.
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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.

Kronogårds ladugård …

9
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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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Karta över huvudområde Väderskär. Huvudområden är områden med höga kulturhistoriska värden. De bidrar till förståelsen för
kärnområdena, genom att belysa ortens landskapliga förutsättningar och bredare historiska utveckling. Kärnområden är områden med
särskilt höga kulturhistoriska värden, med koncentrationer av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och/eller
landskapsobjekt.

HUVUDOMRÅDE VÄDERSKÄR
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 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. Mängden av enar vittnar om ett tidigare, betydligt öppnare landskap. 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.
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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 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 (Loftahammar 78:1) 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
(Loftahammar 77:1).
Väderskär var troligen redan under medeltiden ett av fiskerierna 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.
Ön och fisket friköptes av öborna från 1870-talet. På 1770-talet bodde fyra fiskarfamiljer om cirka 20 personer på
Väderskär. I början av 1800-talet ökade befolkningen till runt 100 invånare. 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.

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 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.
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Vy över bebyggelsen kring Norra hamn på Väderskär år 1951. (Foto ur Kalmar läns museums arkiv)

T.v: 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) T.h: ”Barnkyrkogården” år 1951, då landskapet var betydligt öppnare än idag.
(Foto ur Kalmar läns museums arkiv)
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Skydd och riktlinjer
•
•

•

•

•

•

•

Huvudområdet motsvarar riksintresse H 94 för kulturmiljövården. Enligt Miljöbalken skall det skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön (MB 3 kap 6 §).
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 s.k. fornlämningsområde som omger varje
fornlämning, Länsstyrelsen beslutar om vad som är fornlämning och fornlämningsområde.
Väderskärs kapell skyddas i egenskap av byggnadsminne av Kulturmiljölagens 3 kap och i egenskap av äldre
gudstjänstlokal av Kulturmiljölagens 4 kap. Kapellet får inte förvanskas och ändringar får inte göras utan tillstånd
från länsstyrelsen. För varje byggnadsminne finns särskilda skyddsbestämmelser som anger på vilket sätt
byggnaden skall vårdas samt i vilka avseenden den inte får ändras.
Kärnområdet är känsligt för förändringar och bör betraktas som ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt
bebyggelseområde enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap 13 §). Fastighetsägare bör informeras om detta och vad
det innebär. Området och byggnaderna får förändras, men inte förvanskas. Vid lovgivning och planläggning bör
antikvarisk hänsyn tas, vilket kan motivera att särskilda antikvariska kunskapsunderlag upprättas.
Merparten av kärnområdet omfattas av områdesbestämmelser för del av Väderskär från 1998, vilka bl.a. 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 området utökas något kring
bebyggelsen vid Norra hamn, samt att områdesbestämmelserna kompletteras med en generell rivningslovsplikt.
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 §).
Huvudområdets öppna landskap har kulturhistoriskt bevarandeintresse. Betesdrift samt skötsel av kulturhistoriska
landskapselement i området bör främjas, i synnerhet i områden nära den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen,
fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla landskapselement som stenmurar och rösen.

Läs mer/referenser
Axelsson, Roger. 2008. Det medeltida Sverige; band 4 SMÅLAND: 5 Tjust, Västerviks stad. Länsstyrelsen Kalmar län.
Byggnadsminnesförklaring av Värskärs kapell, Väderskär 1:2. Beslut 1980-07-18, Länsstyrelsen i Kalmar län.
Ericsson, Agneta. Väderskär. Faktablad, s.k. örapport, från Skärgårdsprojektet. Kalmar Läns Museum.
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun, del I. Västerviks kommun 1983.
Sjöbodar och båthus längs smålandskusten. Länsstyrelsen Kalmar län 2005.
Väderskär. Faktablad, s.k. örapport, från Skärgårdsprojektet. Kalmar Läns Museum.
Västerviks kommun, Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun, del II. Västerviks kommun 1986.
Västerviks kommun, Kulturmiljövårdsprogram, åtgärdsförslag, del III. Västerviks kommun 1986.
Underlag till riksintressen för kulturmiljövården, Västerviks kommun. Länsstyrelsen Kalmar län 2015.
(Riksantikvarieämbetets beslut per 2015-06-23 och 2015-11-17.)
www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/ (Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister; Väderskärs kapell)
www.lantmateriet.se (Lantmäteriets historiska kartor)
www.raa.se/fornsok (Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister Fornsök).
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Kalmar läns museums bildarkiv
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Karta över kärnområde Väderskärs fiskeläge. H1-H5 markerar de äldre boningshusen.

Kärnområde Väderskärs fiskeläge

Klass 1

Loftahammars socken
Byggnadstraditionen

Sjöfart och kustnäringar

Traditionella boningshus: en ryggåsstuga och flera enkelstugor (senare om-, tillbyggda).
Typiska Tjust-båtsen/båthus. Locklistpanel med spetsad ände på listerna typisk för
området.
Ort uppkommen ur fiskerinäringen och med månghundraårig tradition som fiskeläge.
Bebyggelsen tydligt lokaliserad till småvikar/glon. Samtliga byggnader har koppling till
fisket, men båthus, sjöbodar, bryggor och garnställningar visar näringstraditionen på ett
direkt sätt.

Kärnområde Väderskär utgörs av öns bebyggelsecentrum kring Norra hamn och Skäruddskroken. Kärnområdet ligger
inom huvudområde Väderskär, vilket motsvarar kulturmiljövårdens riksintresseområde H94 Väderskär.
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. Det ålderdomliga, välbevarade och byggnadsminnesförklarade
Väderskärs kapell har en avgörande betydelse för miljöns höga kulturhistoriska värde. Kapellet har haft flera viktiga
funktioner i lokalsamhället och saknar motsvarighet i regionen. År 2017 upprätthåller två aktiva fiskare ännu Väderskärs
månghundraåriga näringstradition, vilket gör fiskeläget till en levande kulturmiljö, i begreppets sanna mening.
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.
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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 s.k. 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.
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
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
(se Raä:s bebyggelseregister). Kapellet byggnadsminnesförklarades år 1980. Det ägs av öns samfällighet, men förvaltas av
Svenska kyrkan (Norra Tjusts pastorat).

Väderskärs kapell.

6

ARBETSKOPIA 2017-08-22 Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun

HUVUDOMRÅDE VÄDERSKÄR

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.
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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.

Äldre boningshus (H4) med bevarad karaktär från cirka
sekelskiftet 1900, uppförd omkring 1870 enl. ”Sveriges
bebyggelse”.

Äldre boningshus (H2) med bevarad karaktär från cirka 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 Loftahammar 78:1.
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